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Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (Reach), 
για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/45/EΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… {σχετικά με τους ανθεκτικούς 
οργανικούς ρύπους}

Κοινή θέση του Συμβουλίου (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa, Guido Sacconi

Τροπολογία 208
ΑΡΘΡΟ 54

Σκοπός του παρόντος Τίτλου είναι να 
εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας 
ταυτοχρόνως ότι οι κίνδυνοι από τις ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ελέγχονται επαρκώς και ότι οι ουσίες αυτές 
αντικαθίστανται τελικά από κατάλληλες 
εναλλακτικές οικονομικώς και τεχνικώς 
βιώσιμες ουσίες ή τεχνολογίες.

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εξασφαλισθεί ότι οι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται 
από ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, εφόσον υπάρχουν. Εφόσον δεν 
υπάρχουν οι εναλλακτικές αυτές ουσίες και 
σε περίπτωση που τα οφέλη για την 
κοινωνία αντισταθμίζουν τους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση αυτών των ουσιών, 
σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εξασφαλίσει ότι η χρήση ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ελέγχεται επαρκώς και ότι προωθούνται 
εναλλακτικές ουσίες. Οι διατάξεις του 
στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης.
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Or. en

(Τροπολογία 214 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αδειοδότησης είναι να διασφαλίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. (Davies & Ek)

Σκοπός της αδειοδότησης είναι να διασφαλίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.
Επανακατατίθεται η τροπολογία 214 του ΕΚ.(Krupa) Επανακατατίθεται η τροπολογία 214 του 
ΕΚ.(Krupa)
Πρέπει να απαλειφθεί η έμφαση που δίδεται στην εσωτερική αγορά. Το REACH ήδη 
περιλαμβάνει ρήτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 128) και βασίζεται στη νομική βάση 
της Συνθήκης για την εσωτερική αγορά. Ο ειδικός αυτός τίτλος αφορά το να επιτρέπεται η υπό 
ειδικές συνθήκες χρήση χημικών προϊόντων που είναι γνωστό ότι προξενούν βλάβες. Η αρχή 
της προφύλαξης αναφέρεται στις γενικές διατάξεις του REACH αλλά είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να περιληφθεί στις διατάξεις περί αδειοδότησης. (Sacconi)

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 209
ΑΡΘΡΟ 55, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών:

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών:

(α) χρήσεις σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ,

(α) χρήσεις σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ,

(β) χρήσεις σε βιοκτόνα προϊόντα εντός του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 98/8/ΕΚ,

(β) χρήσεις σε βιοκτόνα προϊόντα εντός του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 98/8/ΕΚ,

γ) χρήσεις ως καυσίμων κινητήρων που 
καλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης, 
δ) χρήσεις ως καυσίμων σε κινητές ή 
σταθερές εγκαταστάσεις καύσης 
ορυκτελαίων και χρήση ως καυσίμων σε 
κλειστά συστήματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο δυνατόν ώστε να αποτραπούν οι 
στρεβλώσεις της αγοράς μεταξύ των διαφόρων υλικών και να δοθεί δυνατότητα ταυτοποίησης 
των χημικών ουσιών που δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες, καθώς και δυνατότητα 
αντικατάστασής τους με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Τροπολογία 210
ΑΡΘΡΟ 55, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

(δα) χρήσεις ορυκτών και μεταλλευμάτων, 
όπως πρώτες ύλες που απαντούν στη φύση, 
που διαφορετικά δεν διατίθενται προς 
πώληση στο ευρύ κοινό, στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας που 
εμπίπτουν στο πεδίο αναφπράς της 
Οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα περιέχουν μικρές ποσότητες ανωτάτων ορίων καταλοίπων φυσικών ουσιών και 
συνεπώς, υπόκεινται σε αδειοδότηση. Χρησιμοποιούνται μόνο ως πρώτες ύλες σε εγκαταστάσεις 
αυτές υπόκεινται σε άδειες λειτουργίας που χορηγούνται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές (οδηγίας 96/61/ΕΚ) καθώς και τη σχετική νομοθεσία στους τομείς της προστασίας των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Τα προϊόντα τους και οι ροές αποβλήτων τους θα 
παραμείνουν στο πεδίο του REACH και της νομοθεσίας περί αποβλήτων. Οι εξ αυτού 
απορρέοντες κίνδυνοι ελέγχονται καταλλήλως: Βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 2, 
χορηγούνται εξαιρέσεις. Λόγω της ποικιλίας όσον αφορά τη σύσταση, η τροπολογία αυτή 
αποφεύγει τη συμπερίληψη χιλιάδων περιττών φακέλων (υπερφόρτωση συστήματος) και 
διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, 
Μάριος Ματσάκης, Vittorio Prodi

Τροπολογία 211
ΑΡΘΡΟ 55, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (δ β) (νέο)

(δβ) χρήση ως ουσίες που περιέχονται σε 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογή ςτης 
Οδηγίας [2006/χχ/ΕΚ]
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Αιτιολόγηση

Η νεοεγκριθείσα τροπολογία για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές προβλέπει ειδικότερα 
αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις ουσίες, για τον σχεδιασμό και την παραγωγή, και 
επιφορτίζει την ευθύνη της συλλογής και της ανακύκλωσης των αποβλήτων στους παραγωγούς.  
Επί πλέον, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
εν δυνάμει κινδύνους για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο αξιολογήσεων κινδύνου και συνεπώς, έχουν περάσει από αυστηρό έλεγχο όπως 
προβλέπει το REACH.

Για να αποφευχθεί η διπλή νομοθεσία και η διοικητική επιβάρυνση, οι ουσίες που 
χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, σύμφωνα με την οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες, πρέπει να 
εξαιρεθούν από την αδειοδότηση.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 212
ΑΡΘΡΟ 55, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 56, στοιχεία α), 
β) ή  γ), ή επειδή προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο στ), 
μόνο λόγω της επικινδυνότητας για την 
ανθρώπινη υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 
του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις τους:

Διαγράφεται.

(α) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ·
(δ) σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2004/1935·

Or. en

(Τροπολογία 471/αναθ. εν μέρει – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εφαρμοστούν περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής της αδειοδότησης.
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 213
ΑΡΘΡΟ 55 Α (νέα)

 Άρθρο 53α
Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση
Οι ουσίες που είναι γνωστό ότι πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 56 καταχωρούνται 
στο Παράρτημα XIV(a) εν αναμονή της 
διαδικασίας αδειοδότησης. Αμέσως μετά 
την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης, 
οι ουσίες θα περιληφθούν στο Παράρτημα 
ΧIV(β), σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 57(1).

Or. en

(Τροπολογία  215 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 214
ΑΡΘΡΟ 56, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ



PE 378.597v01-00 6/108 AM\630161EL.doc

EL

Ουσίες προς εγγραφή στο Παράρτημα XIV Ουσίες προς εγγραφή στο Παράρτημα XIVa
Οι ακόλουθες ουσίες μπορούν να 
εγγράφονται στο Παράρτημα XIV σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57:

Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή 
μελλοντικών περιορισμών, οι ακόλουθες 
ουσίες μπορούν να εγγράφονται στο 
παράρτημα XIVa σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 58:

Or. en

(Τροπολογία 216 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται εν μέρει με τις τροπολογίες στο άρθρο 55α νέο.

Δεδομένης της καθιέρωσης καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, η διαδικασία 
ένταξης στους καταλόγους χρειάζεται τροποποίηση. (Sacconi)

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 55a (νέο).

Αν προκύψουν νέες επιστημονικές πληροφορίες που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα 
ευρύτερων μέτρων για τον περαιτέρω περιορισμό μιας ουσίας από την αγορά, τότε οι αρχές 
πρέπει να διαθέτουν διαδικασία επιβολής περιορισμών. Επανυποβάλλεται το αντίστοιχο τμήμα 
της τροπολογίας 216 του ΕΚ. (Krupa + Davies)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 215
ΆΡΘΡΟ 56, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ)

(στ) ουσίες, όπως αυτές που έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής ή αυτές που έχουν 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) ή ε) 
και για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία ότι είναι πιθανόν να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, οι οποίες 
προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας 
με εκείνο άλλων ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) 
και που καθορίζονται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58.

στ) ουσίες, όπως αυτές που έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής ή αυτές που έχουν 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) ή ε) 
που προκαλούν παρόμοιο βαθμό ανησυχίας 
με ουσίες που καθορίζονται κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 58.
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(Τροπολογία 217 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. Επανακατατίθεται η τροπολογία 217 του ΕΚ. (Davies)

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 216
ΆΡΘΡΟ 56, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ)

(στ) ουσίες, όπως αυτές που έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής ή αυτές που έχουν 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) ή ε) 
και για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία ότι είναι πιθανόν να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο 
επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών 
που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) 
και που καθορίζονται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58.

(στ) ουσίες, όπως αυτές που έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής ή αυτές που έχουν 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
ιδιότητες ή άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) ή ε) 
και για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία ότι είναι πιθανόν να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο 
επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών 
που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) 
και που καθορίζονται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58.

Για τέτοιου είδους ουσίες, η Επιτροπή, με 
την ένερξη εφαρμογής του REACH, 
καταρτίζει οδηγό που καθορίζει τα 
κριτήρια καθιέρωσης των ουσιών αυτών 
που προκαλούν αντίστοιχο επίπεδο 
ανησυχίας με αυτό άλλων ουσιών που 
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καταγράφονται στα σημεία (a) έως (ε).

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες που πληρούν ορισμένα αλλά όχι όλα τα κριτήρια για τις 
ουσίες ΡΒΤ μπορούν να καταχωριστούν στο REACH ως χημικές ουσίες αντίστοιχου κινδύνου, 
ζήτημα που η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει ασαφές.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 217
ΑΡΘΡΟ 56, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ Α) (ΝΕΟ)

(στ) νανοσωματίδια.

Or. en

Νέα τροπολογία –άρθρο 62(2)(δ) για να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της SCENIHR 
της 10ης Μαρτίου 2006, και το άρθρο "Toxic Potential of Materials as the Nanolevel" που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science στις 3 Φενρουαρίου 2006.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το "Science", το εξαιρετικά μέγεθος των νανοϋλικών μπορούν να τροποποιήσουν 
τις φυσικές και χημικές ιδιότητες και να δώσουν δυνατότητα για αυξημένη λήψη και διάδραση 
μεταξύ βιολογικών ιστών. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στα ζώντα 
κύτταρα, πράγμα  που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει με το ίδιο υλικό σε μεγαλύτερη 
μορφή. Σύμφωνα με το SCENIHR, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική τύχη των 
νανοσωματιδίων (π.χ. κατανομή, συσσώρευση, μεταβολισμός και εξειδικευμένη οργανικά 
τοξικότητα) εξακολουθεί να είναι ελάχιστη. Συνεπώς, τα νανοσωματίδια πρέπει να περιληφθούν 
στην αδειοδότηση.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 218
ΆΡΘΡΟ 56, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ Α) (ΝΕΟ)

(στ α) ουσίες που είναι πρόσθετα που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
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κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 218 της πρώτης ανάγνωσης. 

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 219
ΑΡΘΡΟ 57, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εγγραφή ουσιών στο Παράρτημα XIV
1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για την 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3. Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία

Εγγραφή ουσιών στο Παράρτημα XIV(b)
1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για την 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV(β) ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 56, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3α Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία

Or. en

(Τροπολογία 219 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Μετά την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, το Παράρτημα XIV 
καθίσταται Παράρτημα XIVb.

Τροπολογία: Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 220
ΑΡΘΡΟ 57, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εγγραφή ουσιών στο Παράρτημα XIV
1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για την 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3. Η απόφαση 

Εγγραφή ουσιών στο Παράρτημα XIV(b)
1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για την 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV(β) ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 56, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3α. Η απόφαση 
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προσδιορίζει για κάθε ουσία: προσδιορίζει για κάθε ουσία: Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 55a (νέο).

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 221
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)Α (ΝΕΟ)

 (βa) περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 67·

Or. en

(Τροπολογία 220 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οιοιδήποτε περιορισμοί στην παραγωγή, χρήση και/ή εμπορική διάθεση πρέπει 
να μνημονεύεται στην απόφαση για συμπερίληψη των ουσιών αυτών στο Παράρτημα XIVb.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies

Τροπολογία 222
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Δ)

δ) τις περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, ανάλογα την περίπτωση,

δ) περιόδους αναθεώρησης που δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 5 έτη, για όλες τις 
χρήσεις·

Or. en

(Τροπολογία 221 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)
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It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 223
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ορισμένες χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων 
είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την 
απαίτηση αδειοδότησης, εάν, βάσει της
ισχύουσας ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας με 
την οποία επιβάλλονται στοιχειώδεις 
απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του 
περιβάλλοντος, ο κίνδυνος ελέγχεται 
ορθώς. Για τον καθορισμό των εξαιρέσεων 
αυτών, λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η 
αναλογικότητα του κινδύνου για την υγεία 
του ανθρώπου και το περιβάλλον σε σχέση 
με τη φύση της ουσίας, όπως π.χ. όταν ο 
κίνδυνος είναι συνάρτηση της φυσικής 
μορφής.

2. Ορισμένες χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων 
είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την 
απαίτηση αδειοδότησης. Για να 
καθοριστούν οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη ιδίως τα εξής:
(α) με την οποία επιβάλλονται στοιχειώδεις 
απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του 
περιβάλλοντος, όπως είναι τα υποχρεωτικά 
όρια επαγγελματικής έκθεσης, τα όρια 
εκπομπών κτλ·

(β) οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για 
τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και 
διαχειριστικών μέτρων που εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με τυχόν σχετικά πρότυπα 
υγείας, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τη χρήση της 
ουσίας.
Οι εξαιρέσεις μπορεί να υπόκεινται σε 
όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την αρχική διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Τροπολογία 224
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ορισμένες χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων 2. Ορισμένες χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων 
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είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την 
απαίτηση αδειοδότησης, εάν, βάσει της 
ισχύουσας ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας με 
την οποία επιβάλλονται στοιχειώδεις 
απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του 
περιβάλλοντος, ο κίνδυνος ελέγχεται ορθώς. 
Για τον καθορισμό των εξαιρέσεων αυτών, 
λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αναλογικότητα 
του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον σε σχέση με τη φύση της 
ουσίας, όπως π.χ. όταν ο κίνδυνος είναι 
συνάρτηση της φυσικής μορφής.

είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την 
απαίτηση αδειοδότησης, εάν, βάσει της 
ισχύουσας ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας με 
την οποία επιβάλλονται στοιχειώδεις 
απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου, της 
δημόσιας ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, 
ο κίνδυνος ελέγχεται ορθώς. Για τον 
καθορισμό των εξαιρέσεων αυτών, 
λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αναλογικότητα 
του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, 
τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον σε 
σχέση με τη φύση της ουσίας, όπως π.χ. 
όταν ο κίνδυνος είναι συνάρτηση της 
φυσικής μορφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του REACH πρέπει να μην αποκλείει από τον κλάδο της αεροναυτικής να 
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ασφαλείας και πιστοποίησης της 
πολιτικής αεροπορίας που ορίζονται σε διεθνές (ICAO) και κοινοτικό (EASA) επίπεδο. 
Ενδέχεται να είναι αναγκαίο να εξαιρεθούν ορισμένες ουσίες από την αδειοδότηση για τον λόγο 
ότι οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους έχουν ζωτική σημασία για τη συμμόρφωση με τις  
διεθνείς και κοινοτικές προδιαγραφές ασφαλείας και πιστοποίησης της πολιτικής αεροπορίας 
για τους επιβάτες που θεσπίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ.1592/2002.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 225
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (Α) (νέα)

2α. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν για 
χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων για ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 56 που είναι 
πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα 
προϊόντα καπνού κατά την έννοια του 
άρθρου 2, παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 της εν λόγω 
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οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 222 της πρώτης ανάγνωσης, με προσαρμογή στην αλλαγή των 
αριθμών των άρθρων στην κοινή θέση σε σύγκριση με το αρχική κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 226
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Πριν από τη λήψη απόφασης για την 
εγγραφή ουσιών στο Παράρτημα XIV, ο 
Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη της επιτροπής των κρατών μελών,
συνιστά την εγγραφή ουσιών 
προτεραιότητας, αναφέροντας για καθεμία 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 Προτεραιότητα συνήθως 
δίνεται σε ουσίες:

3. Ο Οργανισμός συνιστά ουσίες οι οποίες 
θα πρέπει να μεταφερθούν από το 
Παράρτημα XIV(a)  στο Παράρτημα 
XIV(β) κατά προτεραιότητα, αναφέροντας 
για καθεμία τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. 
Προτεραιότητα συνήθως δίνεται σε ουσίες:

Or. en

(Τροπολογία 223 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Μετά την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, το Παράρτημα XIV 
καθίσταται Παράρτημα XIVβ.

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Τροπολογία 227
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Πριν από τη λήψη απόφασης για την 
εγγραφή ουσιών στο παράρτημα XIV, ο 
Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 
της επιτροπής των κρατών μελών, συνιστά 
ουσίες οι οποίες θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα, 
αναφέροντας για καθεμία τα στοιχεία που 

3. Πριν από τη λήψη απόφασης για τη 
μεταφορά ουσιών από το παράρτημα XIV 
στο παράρτημα XIV (β), ο Οργανισμός, 
λαμβάνοντας υπόψη της γνώμη της 
επιτροπής τους κράτους μέλους, συνιστά 
ουσίες οι οποίες θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα, 
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περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. 
Προτεραιότητα συνήθως δίνεται σε ουσίες:

αναφέροντας για καθεμία τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. 
Προτεραιότητα συνήθως δίνεται σε ουσίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 55a (νέο).

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 228
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο (β)α (νέο)

(βα) υπό μορφή νανοσωματιδίων· ή

Or. en

(Νέα τροπολογία – άρθρο 62(2)(δ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της 
SCENIHR της 10ης Μαρτίου 2006).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την SCENIHR, μεγάλη ποικιλία υλικών νανοσωματιδίων και λειτουργικών 
επιφανειών νανοκλίμακος χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων καλλυντικών, ινών και υφασμάτων, βαφών, χρωμάτων, γαλακτωμάτων 
και κολλοειδών. Λόγω  του συνδυασμού α) των πολύ ανησυχητικών αρνητικών επιπτώσεων 
των νανοσωματιδίων,(β) της διαδεδομένης χρήσης τους σε καταναλωτικά προϊόντα και (γ) της 
ελάχιστης γνώσης σχετικά με τη βιολογική τύχη των νανοσωματιδίων πρέπει να λάβουν 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του συστήματος αδειοδότησης του συστήματος REACH.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 229
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) που παρασκευάζονται σε μεγάλες 
ποσότητες.

(γ) που παρασκευάζονται σε μεγάλες 
ποσότητες ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 224 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 230
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α) (ΝΕΟ)

 (γ α) ουσίες που είναι πρόσθετα που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 225 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 231
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΔΑΦΙΟ 1

4. Πριν ο Οργανισμός αποστείλει τη 
σύστασή του στην Επιτροπή, τη δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του, αναφέροντας σαφώς 
την ημερομηνία δημοσίευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα άρθρα 117 και 118 σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες. Ο 
Οργανισμός καλεί όλους τους 
ενδιαφερομένους να υποβάλλουν σχόλια 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις 
που πρέπει να εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αδειοδότησης.

4. Πριν ο Οργανισμός αποστείλει τη 
σύστασή του στην Επιτροπή, τη δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του, αναφέροντας σαφώς 
την ημερομηνία δημοσίευσης. Ο 
Οργανισμός καλεί όλους τους 
ενδιαφερομένους να υποβάλλουν σχόλια 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις 
που πρέπει να εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αδειοδότησης:

(α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·
(β) τις χρήσεις που θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την απαίτηση αδειοδότησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την αρχική διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies, Lena Ek, Urszula 
Krupa, Guido Sacconi

Τροπολογία 232
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, 
μετά την εγγραφή ουσίας στο Παράρτημα 
XIV, η ουσία αυτή δεν υπόκειται σε νέους 
περιορισμούς δυνάμει της διαδικασίας που 
περιγράφεται στον Τίτλο VIII, η οποία 
καλύπτει τους κινδύνους για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον από τη χρήση 
της ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή την ενσωμάτωση μιας 
ουσίας σε ένα προϊόν, εξαιτίας των εγγενών 
ιδιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα XIV.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, 
μετά την εγγραφή ουσίας στο Παράρτημα 
XIV, η ουσία αυτή δεν υπόκειται σε νέους 
περιορισμούς δυνάμει της διαδικασίας που 
περιγράφεται στον Τίτλο VIII, η οποία 
καλύπτει τους κινδύνους για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον από τη χρήση 
της ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή την ενσωμάτωση μιας 
ουσίας σε ένα προϊόν, εξαιτίας των εγγενών 
ιδιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα XIV, εκτός εάν υποβληθούν 
στον Οργανισμό επιστημονικές 
πληροφορίες που καταδεικνύουν την 
ανάγκη να ληφθούν επειγόντως μέτρα για 
τον περαιτέρω περιορισμό της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν προκύψουν νέες επιστημονικές πληροφορίες που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα 
ευρύτερων μέτρων για τον περαιτέρω περιορισμό μιας ουσίας από την αγορά, τότε οι αρχές 
πρέπει να διαθέτουν διαδικασία επιβολής περιορισμών. Επανακατατίθεται η τροπολογία 226 
του ΕΚ. (Hennicot & Wijkman + Davies + Krupa)

Χρειάζεται ένας μηχανισμός για να ελέγχονται οι χρήσεις καταχωρισμένων ουσιών οι οποίες 
έχουν εξαιρεθεί από την αδειοδότηση - με το κείμενο της Επιτροπής αίρεται κάθε δυνατότητα 
ελέγχου βάσει άλλων περιορισμών. (Τροπολογία 226 – πρώτη ανάγνωση) (Sacconi)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 233
ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Οι ουσίες οι οποίες, λόγω νέων 8. Οι ουσίες οι οποίες, λόγω νέων 
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πληροφοριών, δεν ανταποκρίνονται πλέον 
στα κριτήρια του άρθρου 56, αφαιρούνται 
από το Παράρτημα XIV, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3.

πληροφοριών, δεν ανταποκρίνονται πλέον 
στα κριτήρια του άρθρου 56, αφαιρούνται 
από το Παράρτημα XIV, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 234
ΑΡΘΡΟ 58, ΤΙΤΛΟΣ

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56

Προσδιορισμός και συμπερίληψη στο 
Παράρτημα XIV(α) των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56

Or. en

(Τροπολογία 227 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 56. 
Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους 
μεταγενέστερους χρήστες και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, προτείνεται 
όλες οι αναγνωρισμένες ως πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να 
προστίθενται αμέσως στον κατάλογο ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης (=Παράρτημα XIVa). 
Αυτές που είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια θα περιλαμβάνονται πάραυτα. Για αυτές που 
θα πρέπει να προσδιορισθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για την προσθήκη τους.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 235
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1

-1. Ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 56 
(α), (β) και (γ) περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XIVα.
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Or. en

(Τροπολογία 228 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες C/m/r πρέπει να περιληφθούν αμέσως στον υποψήφιο κατάλογο προς αδειοδότηση.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 236
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η διαδικασία που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 10 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό 
των ουσιών που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 56 και για την 
κατάρτιση καταλόγου αυτών των 
υποψήφιων ουσιών προς ενδεχόμενη 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV Εντός του 
καταλόγου αυτού, ο Οργανισμός 
επισημαίνει τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών 
του σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 
3, στοιχείο ε).

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, στοιχεία δ), ε) 
και στ), εφαρμόζεται η διαδικασία που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 10 του 
παρόντος άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του 
άρθρου 57, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την αρχική διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Τροπολογία 237
ΑΡΘΡΟ 58, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 56

Προσδιορισμός και συμπερίληψη στο 
Παράρτημα XIV(α) των ουσιών που 

αναφέρονται στο άρθρο 56

1. Η διαδικασία που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 10 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό 

1. Η διαδικασία που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 10 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό 
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των ουσιών που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 56 και για την 
κατάρτιση καταλόγου αυτών των 
υποψήφιων ουσιών προς ενδεχόμενη 
εγγραφή στο Παράρτημα XIV. Εντός του 
καταλόγου αυτού, ο Οργανισμός 
επισημαίνει τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα εργασιών του σύμφωνα με 
το άρθρο 82, παράγραφος 3, στοιχείο ε).

των ουσιών που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 56 και για την 
κατάρτιση καταλόγου (Παράρτημα XIV(a)) 
αυτών των υποψήφιων ουσιών προς 
ενδεχόμενη εγγραφή στο Παράρτημα 
XIV(β). Εντός του καταλόγου αυτού, ο 
Οργανισμός επισημαίνει τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών 
του σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 
3, στοιχείο ε).

1α. Ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 56 
(α), (β) και (γ) περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XIVα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των ουσιών υψηλής ανησυχίας πρέπει να εμπίπτει στην ειδική πλειοψηφία. 
Δεν είναι σωστό καθένα από τα 25 κράτη μέλη να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας για τον 
προσδιορισμό τέτοιου είδους ουσιών. Η τροπολογία αυτή προβλέπει επίσης σαφές 
χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία συμπερίληψης στο Παράρτημα XIIIa των χημικών ουσιών 
που προκαλούν μεγάλη ανησυχία και, συνεπώς, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου της 
βιομηχανίας. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 53a (νέο).

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 238
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8 ΚΑΙ 9

8. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, ο 
Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στον κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφος 1. Ο Οργανισμός μπορεί 
να περιλαμβάνει την ουσία αυτή στις 
συστάσεις που διατυπώνει δυνάμει του 
άρθρου 57, παράγραφος 3. 

8. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε απόφαση με 
ειδική πλειοψηφία ότι η ουσία πληροί τα 
κριτήρια αδειοδότησης και πρέπει να 
περιληφθεί στο Παράρτημα XIVβ, ο 
Οργανισμός συνιστά στην Επιτροπή, εντός 
15 εργασίμων ημερών, τη συμπερίληψη 
της ουσίας στο Παράρτημα XIVβ, 
σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 3. 

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, η 
Επιτροπή εκπονεί σχέδιο πρότασης για τον 
προσδιορισμό της ουσίας εντός 3 μηνών 
από την παραλαβή της γνώμης της 

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε συμφωνία με ειδική 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδότηση εντός 
τριάντα ημερών από την παραπομπή. Ο 
Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
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επιτροπής των κρατών μελών. Η τελική 
απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό της 
ουσίας λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 132, παράγραφος 3.

στην Επιτροπή, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, προκειμένου να λάβει απόφαση, 
ενημερώνοντάς την επίσης για την άποψη 
της μειοψηφίας στο πλαίσιο της επιτροπής 
των κρατών μελών.

Or. en

(Τροπολογία 229 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Αν δεν υπάρξει συμφωνία στην επιτροπή, εναπόκειται στην Επιτροπή να λάβει απόφαση.

Τροπολογία: Chris Davies, Urszula Krupa

Τροπολογία 239
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8 ΚΑΙ 9

8. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, ο 
Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στον κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. Ο Οργανισμός μπορεί να 
περιλαμβάνει την ουσία αυτή στις συστάσεις 
που διατυπώνει δυνάμει του άρθρου 57, 
παράγραφος 3. 

8. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη
συμφωνία ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια 
αδειοδότησης για να συμπεριληφθεί στο 
Παράρτημα XIV(a), ο Οργανισμός μπορεί 
να συμπεριλάβει την ουσία αυτή στον 
κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1. Ο Οργανισμός μπορεί να περιλαμβάνει 
την ουσία αυτή στις συστάσεις που 
διατυπώνει δυνάμει του άρθρου 57, 
παράγραφος 3.
8α. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
πρόσφατα ως πληρούσες τα κριτήρια του 
άρθρου 56 (α), (β) και (γ) και ουσίες που 
έχουν προσδιορισθεί ως πληρούσες τα 
κριτήρια του άρθρου 56 (δ), (ε) και (στ), 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIVα 
εντός τριών μηνών.

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, η 
Επιτροπή εκπονεί σχέδιο πρότασης για τον 
προσδιορισμό της ουσίας εντός 3 μηνών από 
την παραλαβή της γνώμης της επιτροπής 
των κρατών μελών. Η τελική απόφαση 
σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας
λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 132, παράγραφος 3.

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε συμφωνία με ειδική 
πλειοψηφία, η Επιτροπή εκπονεί σχέδιο 
πρότασης για τον προσδιορισμό της ουσίας 
εντός 3 μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών.  
Η τελική απόφαση σχετικά με τον 
προσδιορισμό της ουσίας λαμβάνεται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 132, 
παράγραφος 3.



AM\630161EL.doc 21/108 PE 378.597v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των ουσιών υψηλής ανησυχίας πρέπει να εμπίπτει στην ειδική πλειοψηφία. 
Δεν είναι σωστό καθένα από τα 25 κράτη μέλη να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας για τον 
προσδιορισμό τέτοιου είδους ουσιών. Η τροπολογία αυτή προβλέπει επίσης σαφές 
χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία συμπερίληψης στο Παράρτημα XIIIa των χημικών ουσιών 
που προκαλούν μεγάλη ανησυχία και, συνεπώς, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου της 
βιομηχανίας. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 53a (νέο).

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 240
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, η 
Επιτροπή εκπονεί σχέδιο πρότασης για τον 
προσδιορισμό της ουσίας εντός 3 μηνών από 
την παραλαβή της γνώμης της επιτροπής 
των κρατών μελών. Η τελική απόφαση 
σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας
λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 132, παράγραφος 3.

9. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, η 
Επιτροπή εκπονεί σχέδιο πρότασης για τον 
προσδιορισμό της ουσίας εντός 3 μηνών από 
την παραλαβή της γνώμης της επιτροπής 
των κρατών μελών. Η τελική απόφαση 
σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας
λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 132, παράγραφος 3α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 241
ΑΡΘΡΟ 58, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 (Α) (νέα)

9α. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
πρόσφατα ως πληρούσες τα κριτήρια του 
άρθρου 56 (α), (β) και (γ) και ουσίες που 
έχουν προσδιορισθεί ως πληρούσες τα 
κριτήρια του άρθρου 56 (δ), (ε) και (στ), 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIVα 
εντός τριών μηνών.
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Or. en

(Τροπολογία 230 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Προβλέπει διαδικασία για την περίληψη στο παράρτημα XIVa.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 242
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος που 
παρουσιάζει για την υγεία του ανθρώπου ή 
για το περιβάλλον η χρήση μιας ουσίας, 
εξαιτίας των εγγενών ιδιοτήτων της που 
ορίζονται στο Παράρτημα XIV, ελέγχεται 
επαρκώς, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 
σημείο 6.4, και όπως τεκμηριώνεται στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας του αιτούντος. 
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις 
απορρίψεις, εκπομπές και απώλειες που
είναι γνωστές κατά τη στιγμή που 
λαμβάνεται η απόφαση.

2. Άδεια χορηγείται μόνο όταν:

Η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τους 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου από 
τη χρήση ουσίας σε ιατροτεχνολογικό 
προϊόν το οποίο διέπεται από την οδηγία 
90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 1990, για την προστασία των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα ενεργά εμφυτεύσιμα και βοηθήματα1, 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων2 ή την 
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Οκτωβρίου 1998, για τα 
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που 
χρησιμοποιούν διάγνωση in vitro

(α) δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 

  
1 ΕΕ L 189, 20.7.1990, σ. 17. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
2 ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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ουσίες ή τεχνολογίες και δεν έχουν ληφθεί 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης, και
(β) αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικά και 
οικονομικά πλεονεκτήματα υπερτερούν 
των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον που απορρέουν από τη 
χρήση της ουσίας και
(γ) ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή 
το περιβάλλον από τη χρήση της ουσίας 
απορρέει από τις εγγενείς ιδιότητες που 
ορίζονται στο Παράρτημα XIV(α), 
ελέγχεται επαρκώς σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, τμήμα 6, και όπως 
τεκμηριώνεται στο δελτίο χημικής 
ασφάλειας του καταχωρίζοντος. 
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις 
απορρίψεις, εκπομπές και απώλειες που 
είναι γνωστές κατά τη στιγμή που 
λαμβάνεται η απόφαση.

Or. en

(Τροπολογία 232 αναθεωρημένη – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 54.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Τροπολογία 243
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος που 
παρουσιάζει για την υγεία του ανθρώπου ή 
για το περιβάλλον η χρήση μιας ουσίας, 
εξαιτίας των εγγενών ιδιοτήτων της που 
ορίζονται στο Παράρτημα XIV, ελέγχεται 
επαρκώς, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 
σημείο 6.4, και όπως τεκμηριώνεται στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας του αιτούντος. 
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις 
απορρίψεις, εκπομπές και απώλειες που 
είναι γνωστές κατά τη στιγμή που 

2. Άδεια χορηγείται μόνο όταν:
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λαμβάνεται η απόφαση.
Η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τους 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου από 
τη χρήση ουσίας σε ιατροτεχνολογικό 
προϊόν το οποίο διέπεται από την οδηγία 
90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 1990, για την προστασία των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα ενεργά εμφυτεύσιμα και βοηθήματα1, 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων2 ή την 
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Οκτωβρίου 1998, για τα 
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που 
χρησιμοποιούν διάγνωση in vitro.

(α) δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες και δεν έχουν ληφθεί 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης, και
(β) αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικά και 
οικονομικά πλεονεκτήματα υπερτερούν 
των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον που απορρέουν από τη 
χρήση της ουσίας και
(γ) ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή 
το περιβάλλον από τη χρήση της ουσίας 
απορρέει από τις εγγενείς ιδιότητες που 
ορίζονται στο Παράρτημα XIV(α), 
ελέγχεται επαρκώς σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, τμήμα 6, και όπως 
τεκμηριώνεται στο δελτίο χημικής 
ασφάλειας του καταχωρίζοντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil focuses 

  
1 ΕΕ L 189, 20.7.1990, σ. 17. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
2 ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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to a too large degree upon adequate control. It is not advisable to start to try to develop 
"safe" threshold levels for continued use of substances that can lead to cancer and change the 
DNA. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 244
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται: Διαγράφεται.
(i) σε ουσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 56, στοιχεία α), β), γ) 
και στ) και για τις οποίες δεν είναι δυνατόν 
να καθορισθεί κατώτατο όριο σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι, σημείο 6.4,
(ii) στις ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 56, στοιχεία δ) και ε),

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλείφει μια νέα διάταξη της κοινής θέσης, καθόσον για την αδειοδότηση ουσιών που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαία διαδικασία.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 245
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ Β Α (νέο)

(βα) ουσίες που πληρούν τα κριτήρια που 
θεσπίζει ο Οδηγός της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο Άρθρο 56(στ).

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνεπής με την προηγούμενη τροπολογία με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες που πληρούν 
ορισμένα αλλά όχι όλα τα κριτήρια για τις ουσίες ΡΒΤ μπορούν να καταχωριστούν στο REACH 
ως χημικές ουσίες αντίστοιχου κινδύνου, ζήτημα που η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει ασαφές.
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Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Τροπολογία 246
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Εάν δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια 
δυνάμει της παραγράφου 2 ή για τις ουσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
επιτρέπεται να χορηγείται άδεια όταν 
καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον 
και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού 
εξετασθούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Διαγράφεται.

α) ο κίνδυνος από τις χρήσεις της ουσίας,

(β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και 
οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την 
άρνηση χορήγησης άδειας έτσι όπως 
καταδεικνύονται από τον αιτούντα ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·
(γ) η ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνολογιών που υποβάλλονται από τον 
αιτούντα βάσει του άρθρου 61, 
παράγραφος 4(ε), και από τυχόν τρίτα 
μέρη, βάσει του άρθρου 63, παράγραφος 2·
(δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους για την υγεία ή για το 
περιβάλλον τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις ουσίες, η υποκατάσταση πρέπει να αποτελεί πάντοτε την πρώτη επιλογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τον κατάλληλο έλεγχο. Το Συμβούλιο 
επικεντρώνεται σε υπερβολικό βαθμό στον επαρκή έλεγχο. Δεν είναι σκόπιμο να αρχίσει η 
ανάπτυξη «ασφαλών» επιπέδων ορίων για συνεχή χρήση ουσιών που μπορεί να είναι 
καρκινογόνες και να συμβάλλουν στην τροποποίηση του DNA. (Wijkman & άλλοι)

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 57, παράγραφος 2. (Davies + Krupa)
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Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 247
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4. Εάν δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια 
δυνάμει της παραγράφου 2 ή για τις ουσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
επιτρέπεται να χορηγείται άδεια όταν 
καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον 
και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού εξετασθούν 
όλα τα στοιχεία που ακολουθούν:

4. Η απόφαση για την αδειοδότηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 λαμβάνεται 
αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Or. en

(Τροπολογία 233 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 54.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 248
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Όταν μια αίτηση αδειοδότησης 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 61, παράγραφος 5, 
στοιχείο β), οι πληροφορίες αυτές 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
της περιόδου της χρονικά περιορισμένης 
αναθεώρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

7. Η διάρκεια της ορισμένης προθεσμίας 
άδειας καθορίζεται βάσει των 
πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο 
61, παράγραφος 4(εβ) και λαμβάνοντας 
υπόψη και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέει τη διάρκεια της άδειας με τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο υποκατάστασης.
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Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 249
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Όταν μια αίτηση αδειοδότησης 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 61, παράγραφος 5, 
στοιχείο β), οι πληροφορίες αυτές
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της 
περιόδου της χρονικά περιορισμένης 
αναθεώρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

7. Οι πληροφορίες που ορίζονται στο 
άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο δβ) 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της 
περιόδου της χρονικά περιορισμένης 
αναθεώρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια υποκατάστασης θα βοηθήσουν τη βιομηχανία και ιδίως τις ΜΜΕ, να 
προγραμματίσουν για το μέλλον. Τα σχέδια υποκατάστασης είναι απλώς σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης και ένα χρονοδιάγραμμα προτεινομένων δράσεων από τον αιτούντα.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 250
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Οι άδειες υπόκεινται σε χρονικά 
περιορισμένη αναθεώρηση (της οποίας η 
περίοδος καθορίζεται κατά περίπτωση) με 
την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων για 
μελλοντική περίοδο αναθεώρησης και, 
κατά κανόνα, υπόκεινται σε προϋποθέσεις, 
στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
παρακολούθηση.

8. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
αναθεώρησης και υποβολής σχεδίων 
υποκατάστασης και μπορεί να υπόκεινται 
και σε άλλους όρους, μεταξύ των οποίων και 
σε παρακολούθηση. Οι άδειες έχουν 
χρονικό περιορισμό, με μέγιστη διάρκεια 
τα πέντε έτη.

Or. en

(Τροπολογία 235 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό ώστε να υπάρχει κίνητρο καινοτομίας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 251
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
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8. Οι άδειες υπόκεινται σε χρονικά 
περιορισμένη αναθεώρηση (της οποίας η 
περίοδος καθορίζεται κατά περίπτωση) με 
την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων για 
μελλοντική περίοδο αναθεώρησης και, 
κατά κανόνα, υπόκεινται σε προϋποθέσεις, 
στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
παρακολούθηση.

8. Οι άδειες υπόκεινται σε χρονικό 
περιορισμό (του οποίου η περίοδος 
καθορίζεται κατά περίπτωση, που δεν 
υπερβαίνει ρα 5 έτη) και στην υποβολή 
σχεδίων υποκατάστασης και, κατά κανόνα, 
υπόκεινται σε προϋποθέσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο όλες οι άδειες να χορηγούνται προσωρινά, επειδή η περιοδική αναθεώρηση θα 
επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. θα λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους αναθεώρησης η κεκτημένη 
ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα χαθεί. Επανακατατίθεται η 
τροπολογία 235 του ΕΚ.

Τροπολογία: Chris Davies, Philippe Busquin

Τροπολογία 252
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Οι άδειες υπόκεινται σε χρονικά 
περιορισμένη αναθεώρηση (της οποίας η 
περίοδος καθορίζεται κατά περίπτωση) με 
την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων για 
μελλοντική περίοδο αναθεώρησης και, κατά 
κανόνα, υπόκεινται σε προϋποθέσεις, στις 
οποίες περιλαμβάνεται και η 
παρακολούθηση.

8. Οι άδειες υπόκεινται σε χρονικά 
περιορισμένη αναθεώρηση (της οποίας η 
περίοδος καθορίζεται κατά περίπτωση), 
λαμβάνοντς υπόψη τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων, τους περιορισμούς ασφαλείας 
και συντήρησης, την απουσία 
εναλλακτικών λύσεων και, όπου είναι 
σκόπιμο, το χρονοδιάγραμμα των 
προτεινομένων δράσεων που υποβάλλει ο 
καταχωρίζων, σύμφωνα με το άρθεο 61, 
παράγραφος 5β. Άδειες με την επιφύλαξη 
τυχόν αποφάσεων για μελλοντική περίοδο 
αναθεώρησης και, κατά κανόνα, υπόκεινται 
σε προϋποθέσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
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the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 253
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

9. Η άδεια προσδιορίζει τα εξής: 9. Η άδεια προσδιορίζει τα εξής:

(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων 
στα οποία χορηγείται η άδεια·

(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων 
στα οποία χορηγείται η άδεια·

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών· (β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών·
(γ) την ή τις χρήσεις για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια·

(γ) τη χρήση ή τις χρήσεις για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια·

(δ) τυχόν όρους υπό τους οποίους 
χορηγείται η άδεια·

(δ) τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται 
η άδεια·

(ε) την περίοδο της χρονικά περιορισμένης 
αναθεώρησης,

(ε) τις περιόδους αναθεώρησης·

(στ) τυχόν ρυθμίσεις παρακολούθησης. (στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης.

Or. en

(Τροπολογία 236/αναθ. εν μέρει – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το κείμενο.
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Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi

Τροπολογία 254
ΑΡΘΡΟ 60, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 59 θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει την άδεια στο πλαίσιο 
αναθεώρησης, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει έκθεση αναθεώρησης
τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου της χρονικά περιορισμένης 
αναθεώρησης. Αντί να υποβάλει εκ νέου 
όλα τα στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο κάτοχος άδειας μπορεί 
να υποβάλλει μόνον τον αριθμό της 
ισχύουσας άδειας, με την επιφύλαξη του 
δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου.

1. Οι άδειες θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να 
υποβάλει μόνο:

Ο κάτοχος μιας άδειας η οποία χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο 59 υποβάλλει 
επικαιροποίηση του τυχόν σχεδίου 
υποκατάστασης. Εάν ο κάτοχος της άδειας 
δεν μπορεί να καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει 
επικαιροποίηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης, της ανάλυσης των εναλλακτικών 
λύσεων και του σχεδίου υποκατάστασης που 
είχε υποβάλει με την αρχική αίτηση.

(a) τον αριθμό της ισχύουσας άδειας.

(β) μια επικαιροποιημένη έκδοση της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, της 
ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων και 
του σχεδίου υποκατάστασης που είχε 
υποβάλει με την αρχική αίτηση.

Εάν μπορεί πλέον να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας.

(γ) μια επικαιροποιημένη έκδοση της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας.

Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Or. en

(Τροπολογία 237 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Κατά την αναθεώρηση μιας άδειας ο αιτών πρέπει απλώς να επανυποβάλει τα στοιχεί της 
αρχικής αίτησης που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Επανακατατίθεται η τροπολογία 237 του ΕΚ. 
(Davies)
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Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 54. (Sacconi)

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi, Urszula Krupa

Τροπολογία 255
ΑΡΘΡΟ 60, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Οι άδειες μπορούν να αναθεωρούνται ανά 
πάσα στιγμή εάν:

2. Οι άδειες αναθεωρούνται ανά πάσα 
στιγμή εάν:

Or. en

(Τροπολογία 238 (εν μέρει) – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να αντιδράσει γρήγορα στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι άδειες αναθεωρούνται αυτόματα στιγμή εφόσον οι περιστάσεις 
υπό τις οποίες χορηγήθηκε η αρχική άδεια έχουν μεταβληθεί πράγμα που επηρέασε τον κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, με τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες ή νέες 
πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα υποκατάστατα. Επανακατατίθεται η τροπολογία 238 του 
ΕΚ. (Davies + Krupa)

Θεσπίζεται υποχρέωση αναθεώρησης των αδειών σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες. 
(Sacconi)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 256
ΑΡΘΡΟ 60, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 2

Όταν υπάρχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστέλλει την άδεια ενόσω εκκρεμεί η 
αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναλογικότητα.

Όταν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, η Επιτροπή 
μπορεί να αναστέλλει την άδεια ενόσω 
εκκρεμεί η αναθεώρηση, λαμβάνοντας 
υπόψη την αναλογικότητα.

Or. en

(Τροπολογία 239 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Δεν ορίζεται η έννοια του «σοβαρού και άμεσου» κινδύνου, πράγμα που δεν θα βοηθήσει την 
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Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσο πρέπει να αναστείλει μια άδεια κατά τη διάρκεια της 
αναθεώρσης. Επανακατατίθεται η τροπολογία 239 του ΕΚ. (Davies)

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των σοβαρών και άμεσων κινδύνων. Εναπόκειται 
επομένως στην Επιτροπή να αποφασίσει, βάσει κριτηρίων, για την αναστολή της άδειας κατά 
την αναθεώρηση. (Sacconi)

Τροπολογία: Chris Davies, Guido Sacconi, Urszula Krupa

Τροπολογία 257
ΑΡΘΡΟ 60, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Εάν μια ουσία δεν πληροί ένα ποιοτικό 
περιβαλλοντικό πρότυπο που αναφέρεται 
στην οδηγία 96/61/EΚ, οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί για τη χρήση της ουσίας είναι 
δυνατόν να αναθεωρούνται.

4. Εάν μια ουσία δεν πληροί ένα ποιοτικό 
περιβαλλοντικό πρότυπο που αναφέρεται 
στην οδηγία 96/61/EΚ, οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί για τη χρήση της ουσίας 
αναθεωρούνται.

Or. en

(Τροπολογία 240 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει συνοχή με την οδηγία IPPC  και παρέχει τη δυνατότητα στον 
Οργανισμό να αντιδράσει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες θεσπίζοντας υποχρέωση για άδειας 
αναθεώρησης. Επανακατατίθεται η τροπολογία 240 του ΕΚ. (Davies + Krupa)

Εισάγει την υποχρέωση αναθεώρησης των αδειών. (Sacconi)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 258
ΑΡΘΡΟ 60, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Εάν μια ουσία δεν εκπληρώνει τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί 
για τη χρήση της ουσίας στη σχετική λεκάνη 
απορροής ποταμού είναι δυνατόν να 
αναθεωρούνται.

5. Εάν μια ουσία δεν εκπληρώνει τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί 
για τη χρήση της ουσίας αναθεωρούνται για 
τη σχετική λεκάνη απορροής ποταμού.

Or. en
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Νέα τροπολογία - άρθρο 62, παρ. 2(δ) με βάση το COM 2006/397 της 17ης Ιουλίου 2006 

Αιτιολόγηση

Τον Ιούλιο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νέας θυγατρικής οδηγίας για τα ποιοτικά 
περιβαλλοντικά πρότυπα στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα, σε σχέση με το άρθρο 4, παρ. 1 
της Οδηγίας 2000/60. Με τη νέα οδηγία, η Επιτροπή προσδοκά να βασιστεί σε εξωτερικά μέσα 
όπως, π.χ. το REACH, για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού των εκπομπών, σύμφωνα με τους 
προτεινόμενους περιβαλλοντικούς στόχους. Για να αποτραπεί οιαδήποτε μετακύλιση ευθυνών 
πρέπει διασφαλιστεί ότι οι αναγκαίοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω του REACH, με την 
υποχρεωτική αναθε΄ψρση κάθε άδειας, εφόσον δεν πληρούνται οι περιβαλλονιτκοί στόχοι. 

Τροπολογία: Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Τροπολογία 259
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

(γ) αίτηση αδειοδότησης, η οποία 
προσδιορίζει την ή τις χρήσεις της ουσίας 
για τις οποίες ζητείται άδεια και η οποία 
καλύπτει τη χρήση της ουσίας σε 
παρασκευάσματα ή/και την ενσωμάτωσή 
της σε προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση,

(γ) αίτηση αδειοδότησης, η οποία 
προσδιορίζει την ή τις χρήσεις της ουσίας 
για τις οποίες ζητείται άδεια και η οποία 
καλύπτει τη χρήση της ουσίας σε 
παρασκευάσματα καθώς να την 
προβλεπόμενη περίοδο αναθεώρησης ή/και 
την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, ανάλογα 
με την περίπτωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
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authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Τροπολογία: Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 260
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)

(ε) ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών 
που εξετάζει τους κινδύνους τους και την 
τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης.

(ε) ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών 
που εξετάζει τους κινδύνους τους και την 
τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη, εφόσον 
είναι σκόπιμο, από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις ουσίες, η υποκατάσταση πρέπει να αποτελεί πάντοτε την πρώτη επιλογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τον κατάλληλο έλεγχο. Τροπολογία χχχ της πρώτης 
ανάγνωσης. Σχετίζεται με τις τροπολογίες 1-5, 12-13 Wijkman.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 261
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) κοινωνικοοικονομική ανάλυση η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα 
XVΙ·

(εα) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XVΙ·

(β) εφόσον είναι σκόπιμο, σχέδιο 
υποκατάστασης που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
χρονοδιάγραμμα των δράσεων που προτείνει 
ο αιτών,

(εβ) σχέδιο υποκατάστασης που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης και χρονοδιάγραμμα των 
δράσεων που προτείνει ο αιτών,

5. Η αίτηση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει:

(γ) τους λόγους για τους οποίους δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την 

(a) τους λόγους για τους οποίους δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την 



PE 378.597v01-00 36/108 AM\630161EL.doc

EL

υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον οι 
οποίοι προκύπτουν:

υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον οι 
οποίοι προκύπτουν:

(i) είτε λόγω εκπομπών μιας ουσίας από μια 
εγκατάσταση για την οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ, 

(i) είτε λόγω εκπομπών μιας ουσίας από μια 
εγκατάσταση για την οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ,

(ii) είτε λόγω απορρίψεων της ουσίας από 
σημειακή πηγή η οποία διέπεται από την 
απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική 
ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και από νομοθεσία που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 16 της εν 
λόγω οδηγίας.

(ii) είτε λόγω απορρίψεων της ουσίας από 
σημειακή πηγή η οποία διέπεται από την 
απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική 
ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και από νομοθεσία που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 16 της εν 
λόγω οδηγίας.

Or. en

(Τροπολογία 241 αναθεωρημένη – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Στην αίτηση αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνονται η κοινωνικοοικονομική ανάλυση και το 
σχέδιο εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 262
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) κοινωνικοοικονομική ανάλυση η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα 
XVΙ·

(εα) κοινωνικοοικονομική ανάλυση η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα 
XVΙ·

(β) εφόσον είναι σκόπιμο, σχέδιο 
υποκατάστασης που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
χρονοδιάγραμμα των δράσεων που προτείνει 
ο αιτών,

(εβ) σχέδιο υποκατάστασης που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης και χρονοδιάγραμμα των 
δράσεων που προτείνει ο αιτών,

(γ) τους λόγους για τους οποίους δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον οι 
οποίοι προκύπτουν:

(εγ) τους λόγους για τους οποίους δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον οι 
οποίοι προκύπτουν:

(i) είτε λόγω εκπομπών μιας ουσίας από μια 
εγκατάσταση για την οποία έχει χορηγηθεί 

(i) είτε λόγω εκπομπών μιας ουσίας από μια 
εγκατάσταση για την οποία έχει χορηγηθεί 
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άδεια σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ, άδεια σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ,
(ii) είτε λόγω απορρίψεων της ουσίας από 
σημειακή πηγή η οποία διέπεται από την 
απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική 
ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και από νομοθεσία που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 16 της εν 
λόγω οδηγίας.

(ii) είτε λόγω απορρίψεων της ουσίας από 
σημειακή πηγή η οποία διέπεται από την 
απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική 
ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και από νομοθεσία που 
θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 16 της εν 
λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναβεβαιώνει ότι μια αίτηση αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο 
υποκατάστασης που θα βοηθήσει τη βιομηχανία, και ιδίως τις ΜΜΕ, να σχεδιάσουν εκ των 
προτέρων. Τα σχέδια υποκατάστασηςέιναι απλώς σχέδια έρευνας και ανάπτυξης και ένα 
χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις που προτείνει ο αιτών. Επανακατατίθεται η τροπολογία 214 
του ΕΚ.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 263
ΆΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

(β) εφόσον είναι σκόπιμο, σχέδιο 
υποκατάστασης που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
και χρονοδιάγραμμα των δράσεων που 
προτείνει ο αιτών

Διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ισχύει ένα γενικό καθήκον μέριμνας. (Τροπολογία 364 – πρώτη 
ανάγνωση) Ελαφρά αναδιατύπωση για να είναι πιο συνεκτική με τις τροπολογίες που 
αναφέρονται στην υποκατάσταση. Σχετίζεται με τις τροπολογίες 1-5, 12-13 Wijkman. 

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 264
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ) Α (ΝΕΟ)
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(iii) τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται 
από τις οδηγίες 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ ή 
98/79/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο δυνατόν ώστε να αποτραπούν οι 
στρεβλώσεις της αγοράς μεταξύ των διαφόρων υλικών και να δοθεί δυνατότητα ταυτοποίησης 
των χημικών ουσιών που δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες, καθώς και δυνατότητα 
αντικατάστασής τους με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 265
ΑΡΘΡΟ 61, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Η αίτηση δεν περιλαμβάνει τους 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου από 
τη χρήση της ουσίας σε ιατροτεχνολογικό 
προϊόν το οποίο διέπεται από τις οδηγίες 
90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ ή 98/79/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 61, παρ. 5, στοιχείο (γ), σημείο (ii)a (νέο).

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 266
ΑΡΘΡΟ 62

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση μιας 
ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της προηγούμενης 
αίτησης τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο δ), 
και παράγραφος 5, στοιχεία α) και β),
εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την άδεια του 
προηγούμενου αιτούντος να αναφερθεί στα 
μέρη αυτά της αίτησης.

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση μιας 
ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της προηγούμενης 
αίτησης τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο δ), 
και παράγραφος 5, στοιχεία εα) και εβ), 
εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την άδεια του 
προηγούμενου αιτούντος να αναφερθεί στα 
μέρη αυτά της αίτησης.

2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση 2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση 
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μιας ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της αίτησης του 
κατόχου, τα οποία έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφος 4, 
στοιχείο δ), και παράγραφος 5, στοιχεία α) 
και β), εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την 
άδεια του κατόχου της άδειας να 
παραπέμπει στα μέρη αυτά της αίτησης.

μιας ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της αίτησης του 
κατόχου, τα οποία έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφος 4, 
στοιχείο δ), και παράγραφος 5, στοιχεία εα) 
και εβ), εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την 
άδεια του κατόχου της άδειας να 
παραπέμπει στα μέρη αυτά της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 61.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 267
ΑΡΘΡΟ 62, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση μιας 
ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της προηγούμενης 
αίτησης τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο δ), 
και παράγραφος 5, στοιχεία α) και β),
εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την άδεια του 
προηγούμενου αιτούντος να αναφερθεί στα 
μέρη αυτά της αίτησης.

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση μιας 
ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να 
παραπέμπει στα μέρη της προηγούμενης 
αίτησης τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο δ), 
και παράγραφος 5, στοιχεία εα) και εβ), 
εφόσον ο επόμενος αιτών έχει την άδεια του 
προηγούμενου αιτούντος να αναφερθεί στα 
μέρη αυτά της αίτησης.

Or. en

(Τροπολογία 242 αναθεωρημένη – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 61.

Τροπολογία: Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Τροπολογία 268
ΑΡΘΡΟ 63, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
του γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, ο 
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χρήσεις για τις οποίες έχει παραλάβει 
αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 
117 και 118 σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, και καθορίζει προθεσμία 
εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι 
μπορούν να υποβάλλουν πληροφορίες 
σχετικά με εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.

Οργανισμός δημοσιεύει στον  ιστοσελίδα 
του γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
χρήσεις για τις οποίες έχει παραλάβει 
αιτήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που ο 
αιτών μπορεί να αποδείξει ότι αυτό είναι εν 
δυνάμει επιζήμιο για τα εμπορικά 
συμφέροντά του ή τα εμπορικά 
συμφέροντά οιουδήποτε άλλου 
εμπλεκομένου μέρους, και καθορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας τα 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεταγενέστερων χρηστών, μπορούν να 
υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με 
ιδιαίτερες χρήσεις, εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.  

Or. en

Αιτιολόγηση

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 269
ΑΡΘΡΟ 63, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κατά την εκπόνηση της γνώμης, κάθε 
επιτροπή από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ελέγχει πρώτα ότι η αίτηση 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 61 και αφορούν 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Εφόσον απαιτείται, οι 
επιτροπές, διαβουλευόμενες μεταξύ τους, 
ζητούν από κοινού από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε η 

3. Κατά την εκπόνηση της γνώμης, κάθε 
επιτροπή από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ελέγχει πρώτα ότι η αίτηση 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 61 και αφορούν 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Εφόσον απαιτείται, μια 
επιτροπή ζητεί από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε η 
αίτηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
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αίτηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 61. Η Επιτροπή 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης μπορεί, 
εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητά από τον 
αιτούντα ή τρίτους να υποβάλλουν, εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας, πρόσθετες 
πληροφορίες για ενδεχόμενες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες. Κάθε επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις τυχόν 
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από 
τρίτους.

του άρθρου 61. Η Επιτροπή 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης μπορεί,
εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητά από τον 
αιτούντα ή τρίτους να υποβάλλουν, εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας, πρόσθετες 
πληροφορίες για ενδεχόμενες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες. Κάθε επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις τυχόν 
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από 
τρίτους. Οι υποβολή στοιχείων που έχουν 
ζητηθεί από την επιτροπή και 
υποβάλλονται από τρίτους, 
χρηματοδοτούνται από το τέλος 
αδειοδότησης που ορίζει ο ορργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 7.

Or. en

(Επανεισαγωγή του κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ανεξάρτητα από τον αιτούνται ή τρίτους 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τον περιορισμό της περιττής γραφειοκρατίας. Ενώ η 
αμοιβαία διαβούλευση είναι ασφαλώς χρήσιμη, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 270
ΑΡΘΡΟ 63, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κατά την εκπόνηση της γνώμης, κάθε 
επιτροπή από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ελέγχει πρώτα ότι η αίτηση 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 61 και αφορούν 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Εφόσον απαιτείται, οι 
επιτροπές, διαβουλευόμενες μεταξύ τους, 
ζητούν από κοινού από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε η 
αίτηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 61. Η Επιτροπή 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης μπορεί, 
εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητά από τον 
αιτούντα ή τρίτους να υποβάλλουν, εντός 

3. Κατά την εκπόνηση της γνώμης, κάθε 
επιτροπή από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 ελέγχει πρώτα ότι η αίτηση 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 61 και αφορούν 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Εφόσον απαιτείται, μια 
επιτροπή ζητεί από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε η 
αίτηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 61. Η Επιτροπή 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης μπορεί, 
εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητά από τον 
αιτούντα ή τρίτους να υποβάλλουν, εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας, πρόσθετες 



PE 378.597v01-00 42/108 AM\630161EL.doc

EL

συγκεκριμένης προθεσμίας, πρόσθετες 
πληροφορίες για ενδεχόμενες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες. Κάθε επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις τυχόν 
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από 
τρίτους.

πληροφορίες για ενδεχόμενες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες. Κάθε επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις τυχόν 
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από 
τρίτους. Οι υποβολή στοιχείων που έχουν 
ζητηθεί από την επιτροπή και 
υποβάλλονται από τρίτους, 
χρηματοδοτούνται από το τέλος 
αδειοδότησης που ορίζει ο ορργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά τη διαδικασία αδειοδότησης λιγότερο γραφειοκρατική καθώς οι 
επιτροπές πρέπει να είναι σε θέση ανεξάρτητα να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από 
τον αιτούνται ή τρίτους. Παραμένει η δυνατότητα κοινής αίτησης.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 271
ΑΡΘΡΟ 63, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κάθε σχέδιο γνώμης περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

4. Κάθε σχέδιο γνώμης περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α) Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων: 
αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου ή/και το περιβάλλον που ενέχουν 
η ή οι χρήσεις της ουσίας, όπως 
περιγράφονται στην αίτηση και, ανάλογα με 
την περίπτωση, αξιολόγηση των κινδύνων 
που ενέχουν οι ενδεχόμενες εναλλακτικές 
ουσίες,

(α) Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων: 
αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου ή/και το περιβάλλον που ενέχουν 
η ή οι χρήσεις της ουσίας, όπως 
περιγράφονται στην αίτηση και αξιολόγηση 
των κινδύνων που ενέχουν οι ενδεχόμενες 
εναλλακτικές ουσίες,

(β) Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης: αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της 
διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και 
της τεχνικής σκοπιμότητας των 
εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με 
την ή τις χρήσεις της ουσίας, όπως 
περιγράφονται στην αίτηση, όταν 
υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 
61, παράγραφος 5.

(β) Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης: αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της 
διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και 
της τεχνικής σκοπιμότητας των 
εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με 
την ή τις χρήσεις της ουσίας, όπως 
περιγράφονται στην αίτηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 61.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 272
ΑΡΘΡΟ 63, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Η Επιτροπή εκπονεί σχέδιο απόφασης 
σχετικά με την αδειοδότηση εντός 3 μηνών 
από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων του 
Οργανισμού. Η τελική απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της 
άδειας λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή εκπονεί σχέδιο απόφασης 
σχετικά με την αδειοδότηση εντός 3 μηνών 
από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων του 
Οργανισμού. Η τελική απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της 
άδειας λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 
2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 273
ΑΡΘΡΟ 64

Υποχρέωση των κατόχων αδειών
Οι κάτοχοι αδειών, καθώς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες που αναφέρονται 
στο άρθρο 55, παράγραφος 2, που 

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις ουσίες που 
υπόκεινται σε αδειοδότηση
Όλες οι ουσίες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε καθαρή μορφή, σε 



PE 378.597v01-00 44/108 AM\630161EL.doc

EL

ενσωματώνουν τις ουσίες σε 
παρασκευάσματα, περιλαμβάνουν τον 
αριθμό αδείας στην ετικέτα πριν διαθέσουν 
την ουσία ή το παρασκεύασμα που περιέχει 
την ουσία στην αγορά για εγκεκριμένη 
χρήση, με την επιφύλαξη των οδηγιών 
67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Αυτό πρέπει 
να γίνεται αμέσως μόλις δημοσιοποιηθεί ο 
αριθμός αδείας σύμφωνα με το άρθρο 63, 
παράγραφος 9.

παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, και 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 56 
σημαίνονται και συνοδεύονται πάντοτε από 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Η σήμανση 
περιλαμβάνει:
(a) την ονομασία της ουσίας,
(β) βεβαίωση ότι η ουσία περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα XIV και κάθε ειδική 
χρήση, συμπεριλαμβανομένης(ων) και 
του(των) αριθμού(ών) αδειοδότησης, για 
τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια στην ουσία.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με την παρουσία ουσιών που υπόκεινται 
σε αδειοδότηση. Η τροπολογία 246 του ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες χημικών 
καθόλο το μήκος της αλυσίδας τροφοδοσίας καθώς και στα άτομα που καταναλώνουν προϊόντα 
και διαχειρίζονται απόβλητα, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με χημικές οσουίες που 
προξενούν πολύ υψηλή ανησυχία.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 274
ΑΡΘΡΟ 66, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (Α) (νέα)

2α. Ο Οργανισμός ενημερώνει 
αμέσως/χωρίς χρονοτριβή / δημοσιεύει 
στον ιστότοπό του, ότι ένα κράτος μέλος ή 
η Επιτροπή προτίθεται να κινήσει 
διαδικασία περιορισμού και ενημερώνει 
αυτούς που υπέβαλαν αίτηση καταχώρισης 
για την εν λόγω ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 789 της πρώτης ανάγνωσης.

Οι περιορισμοί πρέπει να επιβάλλονται χωρίς ποσοτικό όριο, δηλ. κάτω από 1 τόνο ανά έτος. 
Όλοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τα πάντα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις 
προθέσεις του Οργανισμού ή των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς. 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 275
ΑΡΘΡΟ 66, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μέχρι τις …*, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τους τυχόν ισχύοντες και
αυστηρότερους περιορισμούς σε σχέση με 
το Παράρτημα XVIΙ όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας, υπό τον όρον ότι οι 
περιορισμοί αυτοί έχουν κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη. Μέχρι τις …**, η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει 
ευρετήριο των περιορισμών αυτών.

3. Μέχρι τις …*, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τους τυχόν ισχύοντες και/ή
αυστηρότερους περιορισμούς σε σχέση με 
το Παράρτημα XVIΙ όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας, υπό τον όρον ότι οι 
περιορισμοί αυτοί έχουν κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη. Μέχρι τις …**, η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει 
ευρετήριο των περιορισμών αυτών.

* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού

* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού

** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Νέο κείμενο που προσετέθη από το Συμβούλιο που είναι προβληματικό σε σχέση με την Οδηγία 
76/769/ΕΟΚ (που καταγράφεταο στο παράρτημα XVII). Με την ενσωμάτωση μιας οδηγίας σε 
έναν κανονισμό θα δημιουργηθεί νομικό πρόβλημα λόγω της άμεσης επίπτωσης του 
κανονισμού.  Το κείμενο της οδηγίας δεν είναι απολύτως σαφές αν πρόκειται να έχει τη μορφή 
κανονισμού. Η τεχνική επιτροπή πρέπει να αναζητήσει λύση στο πρόβλημα αυτό υπό μορφή 
νέου κειμένου για το Παράρτημα XVII. Μέχρι τότε, οι ισχύουσες διατάξεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 276
ΑΡΘΡΟ 66, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3Μέχρι τις …*, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τους τυχόν ισχύοντες και

3. Μέχρι τις …*, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τους τυχόν ισχύοντες ή 

  
* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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αυστηρότερους περιορισμούς σε σχέση με 
το Παράρτημα XVIΙ όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας, υπό τον όρον ότι οι 
περιορισμοί αυτοί έχουν κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη. Μέχρι τις …**, η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει 
ευρετήριο των περιορισμών αυτών.

αυστηρότερους περιορισμούς καθώς και 
κάθε εφαρμοστικό μέτρο αυτών σε σχέση 
με το Παράρτημα XVIΙ όσον αφορά την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας, υπό τον όρον ότι οι 
περιορισμοί αυτοί έχουν κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη. Μέχρι τις …**, η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει 
ευρετήριο των περιορισμών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί της οδηγίας 76/769 θα μεταφερθούν και στο REACH. Ως κανονισμός, το 
REACH εφαρμόζεται απευθείας στα κράτη μέλη. Καταργούνται όλα τα εφαρμοστικά μέτρα. 
Ωστόσο, οι περιορισμοί συχνά εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα των εθνικών 
εφαρμοστικών μέτρων. Για να αποφευχθεί η υπονόμευση των υφισταμένων περιορισμών σε 
επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν 
όλα τα εθνικά εφαρμοστικά μέτρα κατά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία οι περιορισμοί 
με βάση το REACH μπορούν να τροποποιηθούν όπου αυτό είναι αναγκαίο για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή.

Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies, Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 277
ΑΡΘΡΟ 67, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν από την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών προκύπτει 
απαράδεκτος κίνδυνος για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει 
να αντιμετωπισθεί σε κοινοτική βάση, το 
Παράρτημα XVΙI τροποποιείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 
ισχυόντων περιορισμών του Παραρτήματος 
XVΙI για την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 

1. Όταν από την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών προκύπτει 
απαράδεκτος κίνδυνος για το περιβάλλον 
την υγεία του ανθρώπου, 
περιλαμβανομένων των ευάλωτων 
πληθυσμών και των πολιτών που 
εκτίθενται νωρίς στη ζωή τους ή συνεχώς 
σε μείγματα ρύπων, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπισθεί σε κοινοτική βάση, το 
Παράρτημα XVΙI τροποποιείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 

    
** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
* 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 
έως 72. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
του περιορισμού, καθώς και τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων.

ισχυόντων περιορισμών του Παραρτήματος 
XVΙI για την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 
έως 72. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
του περιορισμού, καθώς και τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλέον ευάλωτα άτομα πρέπει να μνημονευτούν ρητώς ακόμη και στις περιπτώσεις που 
εντοπίζονται αναπόφευκτοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Επανεισάγεται η τροπολογία 248 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 278
ΑΡΘΡΟ 67, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Όταν από την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών προκύπτει 
απαράδεκτος κίνδυνος για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει 
να αντιμετωπισθεί σε κοινοτική βάση, το 
Παράρτημα XVΙI τροποποιείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 
ισχυόντων περιορισμών του Παραρτήματος 
XVΙI για την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 
έως 72. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
του περιορισμού, καθώς και τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων.

1. Όταν από την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών προκύπτει 
απαράδεκτος κίνδυνος για την υγεία του
ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει 
να αντιμετωπισθεί σε κοινοτική βάση, το 
Παράρτημα XVΙI τροποποιείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132α, 
παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 
ισχυόντων περιορισμών του Παραρτήματος 
XVΙI για την παρασκευή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 
έως 72. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
του περιορισμού, καθώς και τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 279
ΑΡΘΡΟ 67, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, η οποία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, και 
η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
από τους καταναλωτές και για την οποία η 
Επιτροπή προτείνει την επιβολή 
περιορισμών στη χρήση της από τους 
καταναλωτές, το Παράρτημα XVΙI 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132, παράγραφος 3. Τα άρθρα 
68 έως 72 δεν εφαρμόζονται.

2. Για μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, η οποία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, και 
η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
από τους καταναλωτές και για την οποία η 
Επιτροπή προτείνει την επιβολή 
περιορισμών στη χρήση της από τους 
καταναλωτές, το Παράρτημα XVΙI 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132, παράγραφος 3a. Τα άρθρα 
68 έως 72 δεν εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 280
ΑΡΘΡΟ 68, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Μετά την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 57, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
σημείο i), για μια ουσία του Παραρτήματος 

2. Μετά την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 57, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
σημείο ii), για μια ουσία του Παραρτήματος 
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ΧΙV, ο Οργανισμός εξετάζει εάν η χρήση 
της ουσίας αυτής σε προϊόντα συνιστά 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν ελέγχεται 
κατάλληλα. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι ο 
κίνδυνος δεν ελέγχεται κατάλληλα, 
καταρτίζει φάκελο ο οποίος είναι σύμφωνος
προς τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XV.

ΧΙV, ο Οργανισμός εξετάζει εάν η χρήση 
της ουσίας αυτής σε προϊόντα συνιστά 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν ελέγχεται 
κατάλληλα. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι ο 
κίνδυνος δεν ελέγχεται κατάλληλα, 
καταρτίζει φάκελο ο οποίος είναι σύμφωνος 
προς τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος είναι θετική καθώς καλύπτει μια αδυναμία στο σύστημα αδειοδότησης μέσω 
περιορισμών της χρήσης ουσιών που προξενούν μεγάλη ανησυχία σε προϊόντα.  Αυτό αφορά την 
εισαγωγή προϊόντων τα οποία δεν καλύπτονται από άδειες. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα κίνησης της διαδικασίας επιβολής περιορισμών όταν είναι γνωστό για ποια δεν 
έχουν ζητηθεί αιτήσεις αδειοδότησης και μόνο μετά την καταληκτική ημερομηνία. Διαφορετικά, 
προσωρινά θα ισχύσει διπλό πρότυπο: Τα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να περιέχουν ουσίας 
που προξενεί πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες απαγορεύονται πλέον στα προϊόντα της ΕΕ.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 281
ΑΡΘΡΟ 72, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει το 
σχέδιο τροποποίησης στα κράτη μέλη 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 
ψηφοφορία.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3α. Η Επιτροπή διαβιβάζει το 
σχέδιο τροποποίησης στα κράτη μέλη 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 
ψηφοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.
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Τροπολογία: Chris Davies, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 282
ΑΡΘΡΟ 73, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (Α) (νέα)

4α. Μέρος του τέλους διατίθεται για την 
ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών χωρίς τη 
χρήση ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. In order to achieve the objective of this 
Regulation to promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources 
through the Agency for the development of non-animal test methods that can be used to meet 
the information requirements of this Regulation. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. The use of non-animal tests is 
preferable from both an ethical and a scientific view. To promote non-animal testing to meet 
the information requirements of this Regulation, it is necessary to make available more 
resources for the development, validation and acceptance of non-animal test methods.  
(Schlyter & others)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 283
ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Δ)

(δ) Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης, αρμόδια για την εκπόνηση της 
γνώμης του Οργανισμού σχετικά με αιτήσεις 
αδειοδότησης, προτάσεις για την επιβολή 
περιορισμών και οποιοδήποτε άλλο θέμα 
προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και συνδέεται με τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
ενδεχόμενης νομοθετικής δράσης για τις 
ουσίες,

δ) Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης και Εναλλακτικής Αξιολόγησης, 
αρμόδια για την αξιολόγηση, την 
καταλληλότητα και την τεχνική 
σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων, 
την εκπόνηση της γνώμης του Οργανισμού 
σχετικά με αιτήσεις αδειοδότησης, 
προτάσεις για την επιβολή περιορισμών και 
οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
συνδέεται με τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις ενδεχόμενης νομοθετικής 
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δράσης για τις ουσίες, 

Or. en

(Τροπολογία 255 αναθεωρημένη – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και διαθεσιμότητας ασφαλέστερων 
εναλλακτικών λύσεων, ευθυγραμμίζοντας την ευθύνη της Επιτροπής με τον ρόλο της στην 
αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όπως ορίζει το άρθρο 63, παρ. 4.

Η αλλαγή ονομασίας της επιτροπής θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο ου κανονισμού.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 284
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (Α) (νέα)

1α. Ο Οργανισμός θεσπίζει διαδικασία για 
τη διάθεση των πόρων για την ανάπτυξη 
και αξιολόγηση εναλλακτικών 
δοκιμαστικών μεθόδων που θα παρέχεται 
μέσω του τέλους αδειοδότησης. Στο έργο 
αυτό, ο Οργανισμός θα συνεργαστεί στενά 
με υφιστάμενες δομές, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών 
Μεθόδων (ECVAM) και η Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (ESAC) και η 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για Εναλλακτικές 
Προσεγγίσεις στις δοκιμές σε ζώα (EPAA).
Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός οφείλει να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της υλοποίησης και χρήσης 
μεθόδων και στρατηγικών δοκιμών χωρίς 
της χρήση ζώων, ώστε να 
συγκεντρώνονται στοιχεία για την 
αξιολόγηση του κινδύνου, προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και το ποσό και την
κατανομή των κονδυλίων που διετέθησαν 
για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.  

Or. en
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(Τροπολογία 275 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 275 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Η διατύπωση της 
τροπολογίας αναθεωρείται για να διευκολύνει την αποδοχή της από το Συμβούλιο. Αντί να 
δημιουργηθεί μια επιτροπή εντός του Οργανισμού, αξιοποιούνται οι υφιστάμενες δομές. Επί 
πλέον, λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις όπως η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις δοκιμές σε ζώα (EPAA). Συνδέεται με την 
τροπολογία στο άρθρο 92α του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 285
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Δ) ΚΑΙ (Ε)

(δ) δημιουργία και συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρημένες ουσίες, του ευρετηρίου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης. Η Γραμματεία 
δημοσιοποιεί δωρεάν, μέσω του Διαδικτύου, 
τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 118, 
παράγραφοι 1 και 2, εκτός εάν αίτημα που 
έχει υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 10, 
στοιχείο α), σημείο xi), κριθεί 
αιτιολογημένο, μέσω της βάσης ή των 
βάσεων δεδομένων. Ο Οργανισμός καθιστά 
διαθέσιμες, κατόπιν αιτήματος, άλλες 
πληροφορίες των βάσεων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 117,

(δ) δημιουργία και συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρημένες ουσίες, του ευρετηρίου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης. Η Γραμματεία 
δημοσιοποιεί δωρεάν, μέσω του Διαδικτύου, 
τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 118, 
παράγραφοι 1 και 2, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, εκτός εάν αίτημα που έχει 
υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 10, στοιχείο 
α), σημείο xi), κριθεί αιτιολογημένο, μέσω 
της βάσης ή των βάσεων δεδομένων και δεν 
υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Ο 
Οργανισμός καθιστά διαθέσιμες, κατόπιν 
αιτήματος, άλλες πληροφορίες των βάσεων 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 117,  

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή 
των πληροφοριών από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 118, παράγραφος 1·

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή των πληροφοριών από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 118, 
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του κανονισμού 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα, 
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άρνηση πρόσβασης σε έγγραφο μπορεί να γίνει βάσει εμπορικών συμφερόντων αν δεν υπάρχει 
επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η προσθήκη της μνείας στο 
επιτακτικό δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1049/2001, ο τυπικός χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι 15 ημέρες.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 286
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Δ) ΚΑΙ (Ε)

(δ) δημιουργία και συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρημένες ουσίες, του ευρετηρίου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης
και επισήμανσης. Η Γραμματεία 
δημοσιοποιεί δωρεάν, μέσω του Διαδικτύου, 
τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 118, 
παράγραφοι 1 και 2, εκτός εάν αίτημα που 
έχει υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 10, 
στοιχείο α), σημείο xi), κριθεί 
αιτιολογημένο, μέσω της βάσης ή των 
βάσεων δεδομένων. Ο Οργανισμός καθιστά 
διαθέσιμες, κατόπιν αιτήματος, άλλες 
πληροφορίες των βάσεων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 117,

(δ) δημιουργία και συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρημένες ουσίες, του ευρετηρίου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης. Η Γραμματεία 
δημοσιοποιεί δωρεάν, μέσω του Διαδικτύου, 
τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 118, 
παράγραφοι 1 και 2, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, εκτός εάν αίτημα που έχει 
υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 10, στοιχείο 
α), σημείο xi), κριθεί αιτιολογημένο, μέσω 
της βάσης ή των βάσεων δεδομένων και δεν 
υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Ο 
Οργανισμός καθιστά διαθέσιμες, κατόπιν 
αιτήματος, άλλες πληροφορίες των βάσεων 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 117,

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή 
των πληροφοριών από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 118, παράγραφος 1·

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή των πληροφοριών από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 118, 
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχετικό τμήμα της τροπολογίας 263 του ΕΚ ορίζει χρονικό όριο για την εγγραφή δημόσιας 
πληροφορίας στη βάση δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί μια ήπια διαδικασία. Ο κανονισμός 
1049/2001 ορίζει τυπικό χρόνο απόκρισης τις 15 εργάσιμες ημέρες.
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Τροπολογία: Chris Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Lena Ek, Ria Oomen-
Ruijten, Vittorio Prodi

Τροπολογία 287
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΙΓ α) (νέο)

(ιγ α) τη σύσταση και διατήρηση ενός 
κέντρου αριστείας για την κοινοποίηση 
κινδύνου· τη διάθεση συγκεντρωμένων και 
συντονισμένων πόρων σε σχέση με την 
ενημέρωση για την ασφαλή χρήση χημικών 
ουσιών, παρασκευασμάτων και προϊόντων· 
τη διευκόλυνση της διάδοσης των 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
κοινοποίησης των κινδύνων·

Or. en

(Τροπολογία 263  σημείο (ζ β)– πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης που αποσκοπεί στο να δώσει στους καταναλωτές 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν με ασφάλεια ουσίες, σκευάσματα και προϊόντα που περιέχουν 
χημικές ουσίες.  (Davies)

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούν τις ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα που περιέχουν χημικά  κατά 
τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. (Lienemann, Ferreira, Ek,  Oomen-Ruijten & Prodi)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 288
ΑΡΘΡΟ 77, ΕΔΑΦΙΟ 3

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τους 
εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του 
Οργανισμού. Οι κανόνες αυτοί 
δημοσιοποιούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τους 
εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του 
Οργανισμού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που κατέστη αναγκαία από την τροπολογία επί του άρθρου 108.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 289
ΑΡΘΡΟ 78, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, και έξι το πολύ εκπροσώπους, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς 
και από τρία πρόσωπα εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, και έξι το πολύ εκπροσώπους, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς 
και από τρία πρόσωπα εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων, όπου τουλάχιστον ένας εξ 
αυτών είναι εκπρόσωπος της βιομηχανίας,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τρεις εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν 
εκπρόσωπο της βιομηχανίας, καθόσον οι απαιτήσεις του κανονισμού REACH  θα έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη βιομηχανία.

Τροπολογία: Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 290
ΑΡΘΡΟ 86, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον
Οργανισμό τα ονόματα των 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στα καθήκοντα που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 76, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι 
να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας των 
επιτροπών, δηλώνοντας παράλληλα τα 
προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στα καθήκοντα που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 76, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι 
να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας των 
επιτροπών, δηλώνοντας παράλληλα τα 
προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Επανυποβάλλεται το 
αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 282 του ΕΚ. (Krupa)

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. (Schlyter & 
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άλλοι)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 291
ΑΡΘΡΟ 88, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 1

Ο Πρόεδρος, τα άλλα μέλη και οι 
αναπληρωτές τους διορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τη σχετική 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
τομέα της χημικής ασφάλειας, των φυσικών 
επιστημών ή των ρυθμιστικών και 
δικαστικών διαδικασιών από κατάλογο 
υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα 
που εγκρίνει η Επιτροπή.

3. Ο Πρόεδρος, τα άλλα μέλη και οι 
αναπληρωτές τους διορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Tο Συμβούλιο 
Προσφυγών επιλέγει από κατάλογο 
υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα 
που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει 
δημόσιας διαδικασίας επιλογής, κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
αν κριθεί σκόπιμο, στον Τύπο ή το 
Διαδίκτυο. Τα Μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών και οι εκπρόσωποι ορίζονται 
με βάση τη σχετική πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας, των φυσικών επιστημών 
ή των ρυθμιστικών και δικαστικών 
διαδικασιών. Τουλάχιστον ένα μέλος του 
Συμβουλίου Προσφυγών πρέπει να έχει 
σχετική εμπειρία στον τομέα των 
δικαστικών διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την εντολή του Συμβουλίου Προσφυγών, τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να 
διαθέτει εμπειρία στον τομέα των δικαστικών διαδικασιών. Λόγω της φύσως των καθηκόντων 
του Συμβουλίου Προσφυγών πρέπει να διασφαλίζεται διαφανής διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 292
ΑΡΘΡΟ 88, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για τα μέλη 
του συμβουλίου προσφυγών καθορίζονται 

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για τα μέλη 
του συμβουλίου προσφυγών καθορίζονται 
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από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3.

από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 
3α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 293
ΑΡΘΡΟ 90, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκείται 
κατά αποφάσεων του Οργανισμού που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20, το άρθρο 27, παράγραφος 6, το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 50. 

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκείται 
κατά αποφάσεων του Οργανισμού που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20, το άρθρο 27, παράγραφος 6, το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 50, το 
άρθρο 117, παράγραφος 5 και το άρθρο 
118.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής για αποφάσεις που αφορούν εμπιστευτικές 
επιχειρηματικές πληροφορίες.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 294
ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για τα μέλη 
του συμβουλίου προσφυγών καθορίζονται 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3.

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για τα μέλη 
του συμβουλίου προσφυγών καθορίζονται 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 
3α.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 295
ΑΡΘΡΟ 108

Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει προτάσεως 
του Εκτελεστικού Διευθυντή και σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
κανόνες για τη δημοσιοποίηση 
κανονιστικών, επιστημονικών ή τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των 
χημικών προϊόντων υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, οι οποίες 
δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει προτάσεως 
του Εκτελεστικού Διευθυντή και σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
κανόνες για τη δημοσιοποίηση 
κανονιστικών, επιστημονικών ή τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των 
χημικών προϊόντων υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, οι οποίες 
δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

The internal rules of the Agency and the 
rules of procedure of the Management 
Board and Committees of the Agency shall 
be published by the Agency.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση σχετικά με τη διαφάνεια του έργου του Οργανισμού πρέπει να είναι ακριβέστερη. 
Οι διατάξεις σχετικά με τη  δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού που 
εμφανίζεται εν προκειμένω στην τρίτη πρόταση του άρθρου 77, πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 
108, προκειμένου να αποσαφηνιστεί συστηματικά ότι σχετίζεται με τη διαφάνεια. Οι 
διαδικαστικοί κανόνες του ΔΣ και των επιτροπών πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερος ο τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 296
ΑΡΘΡΟ 112, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 έχει ως αποτέλεσμα 
διαφορετικές εγγραφές στο ευρετήριο για 
την ίδια ουσία, οι κοινοποιούντες και οι 
καταχωρούντες καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα 
περιληφθεί στο ευρετήριο.

2. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 έχει ως αποτέλεσμα 
διαφορετικές εγγραφές στο ευρετήριο για 
την ίδια ουσία, ο Οργανισμός καθορίζει  
την εγγραφή που θα περιληφθεί στο 
ευρετήριο.

Or. en

(Επανεισαγωγή της τροπολογίας 295 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση διαφοροποιημένων ταξινομήσεων βάσει επικινδυνότητας για την ίδια ουσία, οι 
δυνάμεις της αγοράς, αναπόφευκτα, ευνοούν τον προμηθευτή της ουσίας με τον χαμηλότερο 
δείκτη επικινδυνότητας.  Κατά συνέπεια, η πίεση της μείωσης του δείκτη επικινδυνότητας 
μεταφέρεται στους άλλους προμηθευτές.  Συνεπώς, η τάση θα είναι προς τον χαμηλότερο κοινό 
παρονομαστή, με αποτέλεσμα της μείωση των προδιαγραφών και της προστασίας. Ο καλύτερος 
τρόπος αποφυγής του προβλήματος αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια μόνο εγγραφή 
για κάθε ταξινόμηση ουσίας στον κατάλογο.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 297
ΑΡΘΡΟ 112, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 έχει ως αποτέλεσμα 
διαφορετικές εγγραφές στο ευρετήριο για 
την ίδια ουσία, οι κοινοποιούντες και οι 
καταχωρούντες καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα 
περιληφθεί στο ευρετήριο.

2. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 έχει ως αποτέλεσμα 
διαφορετικές εγγραφές στο ευρετήριο για 
την ίδια ουσία, οι κοινοποιούντες και οι 
καταχωρούντες καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα 
περιληφθεί στο ευρετήριο.Αν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, ο Οργανισμός καθορίζει την 
εγγραφή, ορίζοντας το αντίστοιχο τέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί λίγο την τροπολογία 295 της πρώτης ανάγνωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη για παροχή κινήτρων στους ίδιους τους φορείς προκειμένου να καταλήξουν σε 
συμφωνία αντί να αναμένουν πρώτα δραστηριοποίηση του Οργανισμού. Για τους 
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μεταγενέστερους χρήστες έχει επιτακτική σημασία η ταξινόμηση της ίδιας ουσίας που παράγεται 
από διαφορετικούς προμηθευτές να είναι ίδια. Χωρίς αυτό, είναι πιθανόν να τεθούν σε κίνδυνο 
περιβαλλοντικές και εμπορικές πτυχές.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 298
ΑΡΘΡΟ 113, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, 
το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 112, παράγραφος 1, 
τόσο για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 112, 
παράγραφος 1, όσο και για τα 
πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο καταχώρισης, καταρτίζεται και 
συντηρείται με τη μορφή βάσης δεδομένων 
από τον Οργανισμό. Οι πληροφορίες αυτής 
της βάσης δεδομένων που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 118, παράγραφος 1, είναι 
προσβάσιμες από το κοινό. Ο Οργανισμός 
παρέχει πρόσβαση σε άλλα δεδομένα για 
κάθε ουσία του ευρετηρίου στους 
κοινοποιούντες και στους καταχωρούντες 
που έχουν υποβάλει πληροφορίες για την εν 
λόγω ουσία σύμφωνα με το άρθρο 29, 
παράγραφος 1.

1. Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, 
το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 112, παράγραφος 1, 
τόσο για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 112, 
παράγραφος 1, όσο και για τα 
πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο καταχώρισης, καταρτίζεται και 
συντηρείται με τη μορφή βάσης δεδομένων 
από τον Οργανισμό. Οι πληροφορίες αυτής 
της βάσης δεδομένων που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 118, παράγραφος 1, είναι 
προσβάσιμες από το κοινό, όσον αφορά το 
άρθρο 118 παράγραφοι 2 και 3. Ο 
Οργανισμός παρέχει πρόσβαση σε άλλα 
δεδομένα για κάθε ουσία του ευρετηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 117.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Συνοχή με το άρθρο 118. Χωρίς αναφορά στο άρθρο 118 παράγραφοι 2 και 3, ο Οργανισμός 
θα υποχρεωθεί να δημοσιοποιεί πληροφορίες ακόμη και αν έχει αποφασίσει, σύμφωνα με το 
άρθρο 118, να τηρήσει εμπιστευτική την εν λόγω πληροφορία. 

2. Απλοποίηση και συνοχή. Η πρόσβαση στα στοιχεί διέπεται από το άρθρο 117, ενώ το άρθρο 
29, παρ.1 διέπει το Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες. Συνεπώς, σωστή 
αναφορά είναι στο άρθρο 117. 
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Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle

Τροπολογία 299
ΑΡΘΡΟ 116Α (νέα)

Ειδικές διατάξεις για την παροχή 
πληροφοριών στο κοινό

Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αειφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
ουσιών και παρασκευασμάτων, οι 
κατασκευαστές κοινοποιούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον 
κίνδυνο με την επικόλληση σήμανσης στη 
συσκευασία όλων των εμπορευμάτων που 
διατίθενται στην αγορά προς πώληση στον 
καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει ένδειξη 
για τους κινδύνους σε συνδυασμό με τη 
συνιστώμενη χρήση ή τις προβλεπόμενες 
συνέπειες μιας ακατάλληλης χρήσης. Η 
σήμανση αυτή συνοδεύεται επίσης, αν 
χρειάζεται, με την αξιοποίηση και άλλων 
διαύλων επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων 
στο Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών 
ασφάλειας και χρήσης σχετικά με την 
ουσία ή το παρασκεύασμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Τροπολογία 298 – πρώτη ανάγνωση) Ελαφρά αναδιατύπωση.

Τροπολογία: Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira

Τροπολογία 300
ΑΡΘΡΟ 116 Α (νέα)

Ειδικές διατάξεις για την παροχή 
πληροφοριών στο κοινό

1. Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αειφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
ουσιών και παρασκευασμάτων, οι 
κατασκευαστές κοινοποιούν τις 
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κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον 
κίνδυνο με την επικόλληση σήμανσης στη 
συσκευασία όλων των εμπορευμάτων που 
διατίθενται στην αγορά προς πώληση στον 
καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει ένδειξη 
για τους κινδύνους σε συνδυασμό με τη 
συνιστώμενη χρήση ή τις προβλεπόμενες 
συνέπειες μιας ακατάλληλης χρήσης. Η 
σήμανση αυτή συνοδεύεται επίσης, αν 
χρειάζεται, με την αξιοποίηση και άλλων 
διαύλων επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων 
στο Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών 
ασφάλειας και χρήσης σχετικά με την 
ουσία ή το παρασκεύασμα.
2. Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 67/548/ΕΟΚ 
τροποποιούνται κατάλληλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης. (Davies)

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 298 της πρώτης ανάγνωσης. 

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος κοινοποίησης κινδύνου θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούν τις ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα που περιέχουν χημικά κατά 
τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. (Oomen-Ruijten & Prodi, Lienemann & Ferreira)

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 301
ΑΡΘΡΟ 117, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) η ακριβής ποσότητα σε τόνους ουσίας ή 
παρασκευάσματος που παράγεται η 
διατίθεται στην αγορά·

Διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απαλοιφή του σημείου (γ) ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 814 του ΕΚ. 
Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και των προτύπων σχετικά με την κατανομή και την 
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τύχη των χημικών και την πιθανή έκθεση ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 302
ΑΡΘΡΟ 117, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Δ) ΚΑΙ (ΔΑ) (ΝΕΟ)

(δ) οι σχέσεις μεταξύ παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 
χρηστών του.

(δ) οι σχέσεις μεταξύ παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 
χρηστών του και των εμπόρων λιανικής 
του.

(δα) κάθε πληροφορία σχετικά με επί 
τόπου απομονώσιμα και μεταφερόμενα 
απομονώσιμα ενδιάμεσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί εν μέρει στη  τροπολογία 304 της πρώτης ανάγνωσης.

1. Διευκρινίζεται ότι οι κατασκευαστές συνδέονται και με τους λιανοπωλητές.

2. Τα επί τόπου απομονώσιμα και μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδιάμεσα παραμένουν στον 
ίδιο ή σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εταιρειών και συνολικά καταναλώνονται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών σύνθεσης. Η γνώση σχετικά με τη χρήση τους επιτρέπει τη συναγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τις διεργασίες και τις συνταγές. Συνεπώς, η πληροφορία αυτή 
πρέπει γενικώς να μη δημοσιοποιείται.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 303
ΑΡΘΡΟ 117, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4(Α) ΚΑΙ (Β) (νέα)

4α. Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε έγγραφα για 
τα οποία ο αιτών έχει ζητήσει 
εμπιστευτικότητα, βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί τη διαβούλευση με τρίτο 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 
4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 
σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο 
εδάφιο.
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Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
καταχωρίζοντα και οσάκις χρειάζεται, τον 
δυνητικό καταχωρίζοντα, τον 
μεταγενέστερο χρήστη ή άλλον 
ενδιαφερόμενο.
Ο Οργανισμός ενημερώνει τον αιτούντα, 
καθώς και τον καταχωρίζοντα, τον 
δυνητικό καταχωρίζοντα, τον 
μεταγενέστερο χρήστη ή άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος, σχετικά με την 
απόφασή του όσον αφορά την αίτηση 
πρόσβασης στα έγγραφα. Οιοσδήποτε από 
τους ανωτέρω μπορεί να προσφύγει κατά 
της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο 
Προσφυγών, σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 
και 89, εντός δεκαπέντε ημερών από τη 
λήψη της απόφασης. Η προσφυγή αυτή 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το 
Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίζει σχετικά 
με την προσφυγή εντός τριάντα ημερών.
4β. Ενόσω εκκρεμεί μια προσφυγή ή εάν 
επίκειται η άσκηση προσφυγής, ο 
Οργανισμός και κάθε αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους συνεχίζουν να διατηρούν 
τις επίμαχες πληροφορίες εμπιστευτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4α και 4β δημιουργούν συνοχή με τον κανονισμό 1049/2001/ΕΚ (πρόσβαση 
στην πληροφόρηση) και καθορίζουν τη διαδικασία του Οργανισμού στο πλαίσιο του REACH. 
Ευθυγραμμίζεται με την αρχική πρόταση COM  για το άρθρο 115, παρ. 2 και 4.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 304
ΑΡΘΡΟ 118

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός, είτε αφορούν ουσίες 
υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ):

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός, είτε αφορούν ουσίες 
υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται συνήθως δωρεάν, μέσω 
του Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ):
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(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·
(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·
(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs ·

(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs ·

(δ) η ταξινόμηση και η επισήμανση της 
ουσίας·

(δ) η ταξινόμηση και η επισήμανση της 
ουσίας·

(ε) τα φυσικοχημικά δεδομένα που αφορούν 
την ουσία και τις οδούς της και την τύχη της 
στο περιβάλλον·

(ε) τα φυσικοχημικά δεδομένα που αφορούν
την ουσία και τις οδούς της και την τύχη της 
στο περιβάλλον·

(στ) το αποτέλεσμα κάθε τοξικολογικής και 
οικοτοξικολογικής μελέτης·

(στ) το αποτέλεσμα κάθε τοξικολογικής και 
οικοτοξικολογικής μελέτης·

(ζ) κάθε παράγωγο επίπεδο χωρίς 
επιπτώσεις (Dnel) ή προβλεπόμενη 
συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (Pnec) που 
ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I·

(ζ) κάθε παράγωγο επίπεδο χωρίς 
επιπτώσεις (Dnel) ή προβλεπόμενη 
συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (Pnec) που 
ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I·

(η) η καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση η 
οποία παρέχεται σύμφωνα με τα σημεία 4 
και 5 του Παραρτήματος VΙ·

(η) η καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση η 
οποία παρέχεται σύμφωνα με τα σημεία 4 
και 5 του Παραρτήματος VΙ·

(θ) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούνται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ ή Χ, με τις 
οποίες μπορεί να ανιχνεύεται μια επικίνδυνη 
ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβάλλον 
καθώς και να καθορίζεται η άμεση έκθεση 
των ανθρώπων.

(θ) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούνται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ ή Χ, με τις 
οποίες μπορεί να ανιχνεύεται μια επικίνδυνη 
ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβάλλον 
καθώς και να καθορίζεται η άμεση έκθεση 
των ανθρώπων.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημείο xι), την οποία έχει δεχθεί ο 
Οργανισμός ως έγκυρη, σχετικά με τον λόγο 
για τον οποίο η δημοσίευση αυτή θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση την 
οποία έχει δεχθεί ο Οργανισμός ως έγκυρη, 
σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η 
δημοσίευση αυτή θα μπορούσε να βλάψει τα 
εμπορικά συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

(α) εάν έχουν σημασία για την ταξινόμηση (α) εάν έχουν σημασία για την ταξινόμηση 
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και την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας 
της ουσίας και η ταυτότητα των 
προσμείξεων ή/και των προσθέτων που είναι 
γνωστό ότι είναι επικίνδυνα·

και την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας 
της ουσίας και η ταυτότητα των 
προσμείξεων ή/και των προσθέτων που είναι 
γνωστό ότι είναι επικίνδυνα·

(β) η συνολική ποσοτική κατηγορία (δηλ. 1-
10 τόνοι, 10-100 τόνοι, 100-1 000 τόνοι, ή 
άνω των 1.000 τόνων) εντός της οποίας έχει 
καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,

(β) η συνολική ποσοτική κατηγορία (δηλ. 1-
10 τόνοι, 10-100 τόνοι, 100-1 000 τόνοι, ή 
άνω των 1.000 τόνων) εντός της οποίας έχει 
καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,

(γ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία ε) 
και στ),

(γ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία ε) 
και στ),

(δ) οι πληροφορίες, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που 
περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας.

(δ) οι πληροφορίες, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που 
περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας.

(δα) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·
(δβ) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·
2α. Σε αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις, 
οι πληροφορίες της παραγράφου 1 μπορούν 
να εξαιρεθούν από την ηλεκτρονική 
πρόσβαση του κοινού, αν το μέρος που 
διαβιβάζει στον Οργανισμό τις 
επαληθευμένες πληροφορίες ισχυριστεί ότι 
από μια τέτοιου είδους κοινοποίηση 
ενδέχεται να πληγούν τα εμπορικά 
συμφέροντά του, ή ότι πλήττονται 
συμφέροντα επιστημονικής έρευνας και 
ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 808 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. 
Οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης 
από τη δημοσιοποίηση σε ειδικές περιπτώσεις, αν αυτό δικαιολογείται και γίνεται αποδεκτό από 
τον Οργανισμό (συνήθως και της παραγ. 3).
Σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες η εμπορική ονομασία και η ονομασία IUPAC μπορούν να 
αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες για μια εταιρεία. Συνεπώς, πρέπει να 
συμπληρωθούν στην παράγραφο 2. 
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Οι διατάξεις  αυτές είναι σημαντικές καθόσον άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν 
παρεμφερείς διατάξεις που επιτρέπουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας για πληροφορίες 
εφόσον αυτό ζητηθεί και είναι δικαιολογημένο.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 305
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Ζ) Α

(ζα) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση 
και την επισήμανση, ο βαθμός 
καθαρότητας της ουσίας και η ταυτότητα 
των προσμείξεων ή/και των προσθέτων 
που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα·

Or. en

(Επανεισαγωγή της πρότασης της Επιτροπής)

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 118(2α) των ιδίων συντακτών.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνες προσμείξεις και πρόσθετα, εφόσον έχουν ζωτική 
σημασία για την ταξινόμηση και τη σήμανση, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 306
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ Η (A) (νέο)

 (ηα) οι πληροφορίες που περιέχουν τα 
δελτία δεδομένων ασφαλείας, εκτός από 
την επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης 
και εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 
οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 117, 
παράγραφος 2·

Or. en
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(Επανεισαγωγή της πρότασης της Επιτροπής)

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 118(2δ) των ιδίων συντακτών.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, εκτός από το όνομα της εταιρείας 
ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Gyula Hegyi, 
Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 307
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 (A) (νέο)

(ια) η συνολική ποσοτική κατηγορία (δηλ. 
1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι, 100-1.000 τόνοι, ή 
άνω των 1.000 τόνων) εντός της οποίας 
έχει καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,

Or. en

(Συμβιβαστική τροπολογία – άρθρο 62, παρ. 2(β) – βάσει της τροπολογίας 814 της πρώτης ανάγνωσης)

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 118(2δ) των ιδίων συντακτών.

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία 814, το ΕΚ διέγραψε την αναφορά της ακριβούς ποσότητας από τον κατάλογο 
των πληροφοριών που θεωρούνται πάντοτε εμπιστευτικές. Μολονότι μπορεί να είναι αποδεκτή 
η τήρηση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ακριβή ποσότητα, το κοινό πρέπει να έχει 
τουλάχιστον το δικαίωμα να γνωρίζει τη συνολική ποσοτική κατηγορία με την οποία 
καταχωρίστηκε μια συγκεκριμένη ουσία. Η πληροφορία σχετικά με τη συνολική ποσοτική 
κατηγορία πρέπει, συνεπώς, να προστεθεί στον κατάλογο των θεμάτων που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται. (Schlyter & άλλοι)

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 308
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 (Β) (νέο)

(ιβ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία 
ε) και στ),
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 117, παράγραφος 2. Η πρόσβαση σε περιλήψεις μελετών θα 
διασφαλίσει τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της δημόσιας μελέτης και θα βελτιώσει τη 
συνολική ποιότητα.

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 309
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημείο xι), την οποία έχει δεχθεί ο 
Οργανισμός ως έγκυρη, σχετικά με τον λόγο 
για τον οποίο η δημοσίευση αυτή θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημείο xι), την οποία έχει δεχθεί ο 
Οργανισμός ως έγκυρη, σχετικά με τον λόγο 
για τον οποίο η δημοσίευση αυτή θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

(α) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση και 
την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας της 
ουσίας και η ταυτότητα των προσμείξεων 
ή/και των προσθέτων που είναι γνωστό ότι 
είναι επικίνδυνα·

(α) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση και 
την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας της 
ουσίας και η ταυτότητα των προσμείξεων 
ή/και των προσθέτων που είναι γνωστό ότι 
είναι επικίνδυνα·

(β) η συνολική ποσοτική κατηγορία (δηλ. 
1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι, 100-1 000 τόνοι, ή 
άνω των 1 000 τόνων) εντός της οποίας 
έχει καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,
(γ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία 
ε) και στ),
(δ) οι πληροφορίες, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που 
περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων 

(δ) οι πληροφορίες, πέραν του ονόματος του 
καταχωρίζοντος, η έκθεση χημικής 
ασφάλειας, η συνολική ποσότητα μιας 
ουσίας στην αγορά της ΕΕ και αυτών που 
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ασφαλείας. περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που 
περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 117(2) και 118(1). Η τροπολογία αυτή στη νέα 
παράγραφο του Συμβουλίου αποσαφηνίζει την πρόσβαση του κοινού στις μη εμπιστευτικές 
επιχειρηματικές πληροφορίες.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 310
ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημείο xι), την οποία έχει δεχθεί ο 
Οργανισμός ως έγκυρη, σχετικά με τον λόγο 
για τον οποίο η δημοσίευση αυτή θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε αφορούν 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω του 
Διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), εκτός εάν ένα 
από τα μέρη που υποβάλλει τις 
πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημείο xι), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για 
τη δημοσίευση την οποία έχει δεχθεί ο 
Οργανισμός ως έγκυρη, σχετικά με τον λόγο 
για τον οποίο η δημοσίευση αυτή βλάπτει τα 
εμπορικά συμφέροντα του καταχωρούντος ή 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου:

(α) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση 
και την επισήμανση, ο βαθμός 
καθαρότητας της ουσίας και η ταυτότητα 
των προσμείξεων ή/και των προσθέτων 
που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα·
(β) η συνολική ποσοτική κατηγορία (δηλ. 
1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι, 100-1 000 τόνοι, ή 
άνω των 1 000 τόνων) εντός της οποίας 
έχει καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,
(γ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία ε) 

(γ) οι περιλήψεις μελέτης ή οι ουσιαστικές 
περιλήψεις μελέτης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία ε) 
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και στ), και στ),

(δ) οι πληροφορίες, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που 
περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 311
ΑΡΘΡΟ 124

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις.

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις περιστάσεις 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που πρέπει να καταρτίσει ο Οργανισμός.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 816 της πρώτης ανάγνωσης. 

Για να δοθεί η δυνατότητα συνεπούς εφαρμογής του REACH, ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να απαιτεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν συγκεκριμένους ελέγχους και να έχουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 312
ΑΡΘΡΟ 124 Α (νέα)

Ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται από τα 
κράτη μέλη να δρομολογεί ελέγχους και 
δραστηριότητες και καθορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εναρμόνιση και την εξασφάλιση του 
συστήματος των ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 817 της πρώτης ανάγνωσης. 

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων σε 
ολόκληρη την κοινή αγορά. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να διενεργούν ορισμένους ελέγχους ή άλλες δραστηριότητες. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 313
ΑΡΘΡΟ 125

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για την παραβίαση των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην
Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις …*. 

Με βάση δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών 
που καταρτίζει ο Οργανισμός, θεσπίζονται 
διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται για την παραβίαση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
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Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή 
αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση 
η οποία τυχόν τις επηρεάζει.

τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό, το αργότερο δεκαοκτώ μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και επίσης κοινοποιούν αμέσως 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

* 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 818 της πρώτης ανάγνωσης. 

Εάν αφεθεί το σύστημα των κυρώσεων στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, θα υπάρξει 
μια σειρά διαφορετικών συστημάτων κυρώσεων εντός της ΕΕ. Μόνο με εναρμονισμένα 
συστήματα κυρώσεων και ελέγχου της εφαρμογής θα επιτευχθούν οι στόχοι του RΕΑCΗ.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 314
ΑΡΘΡΟ 130

Τα παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132 (3).

Τα παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132 (3α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 315
ΑΡΘΡΟ 131

Τα μέτρα που απαιτούνται για την Όπου, για την αποτελεσματική εφαρμογή 
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αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3.

του παρόντος κανονισμού¸ αποδειχθεί 
αναγκαία η θέσπιση μέτρων για τα οποία 
δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα 
Κανονισμό, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται: 

α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
132, παράγραφος 3, εφόσον τα προς 
έγκριση μέτρα είναι μέτρα γενικής φύσεως 
που αποσκοπούν στην εφαρμογή των 
ουσιωδών διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού.

β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
132, παράγραφος 3α, εφόσον τα προς 
έγκριση μέτρα είναι μέτρα γενικής φύσεως 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για να υπάρξει διάκριση μεταξύ της συνήθους 
διαδικασίας «κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο».

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 316
ΑΡΘΡΟ 132, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Α) (νέα)

3α. Κάθε φορά που γίνεται παραπομπή 
στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται 
τα άρθρα 5α και 7 της Απόφασης 
1999/468/EΚ όπως τρποποιήθηκε από την 
Απόφαση 2006/512/EΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την συμπερίληψη της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» στην «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 317
ΑΡΘΡΟ 133

Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τον 
Οργανισμό

Προετοιμασία εγκατάστασης του 
Οργανισμού

1. Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία 
στήριξη για τη σύσταση του Οργανισμού.

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την αναγκαία 
στήριξη για την εγκατάσταση του 
Οργανισμού.

2. Προς τούτο, μέχρις ότου διορισθεί ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής σύμφωνα με το 
άρθρο 83, η Επιτροπή, εξ ονόματος του 
Οργανισμού και χρησιμοποιώντας τον 
προϋπολογισμό που προβλέπεται γι’ αυτόν, 
μπορεί να διορίζει προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που θα 
εκτελεί ad interim τα διοικητικά καθήκοντα 
του Εκτελεστικού Διευθυντή, και να 
συνάπτει άλλες συμβάσεις.

2. Για τον σκοπό αυτό, έως την ανάληψη 
καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, 
μετά τον ορισμό του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 83, η Επιτροπή, εξ ονόματος του 
Οργανισμού, και χρησιμοποιώντας τον 
προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό 
προϋπολογισμό,  μπορεί 
(α) να ορίζει το προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός ατόμου που 
ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή 
προσωρινώς·  και
(β) να συνάπτει άλλες συμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 822 της πρώτης ανάγνωσης. 

Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού έχει κομβική σημασία για την επιτυχία 
του REACH. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι επιχειρησιακά ανεξάρτητος από την Επιτροπή και η 
Επιτροπή δεν πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιου είδους επιχειρησιακά καθήκοντα εξ ονόματος του 
Οργανισμού. Αν η Επιτροπή δεν διεκπεραιώνει τον ρόλο του Οργανισμού, δεν χρειάζεται ο 
Οργανισμός να κοινοποιεί στην Επιτροπή ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του που 
θα του μεταβιβαστούν από αυτήν.  Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να συμβάλλει στην εγκατάσταση 
του Οργανισμού μέχρις ότου το Δ.Σ. ορίσει εκτελεστικό διευθυντή. Στη διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού και η σύναψη τον αναγκαίων συμβάσεων στον 
τομέα των υπηρεσιών, των προϊόντων και των κτιρίων. 
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 318
ΑΡΘΡΟ 136 Α (νέα)

Άρθρο 136α
Ενδιάμεση εκ των υστέρων αξιολόγηση 
αντικτύπου
1. Πέντε έτη από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 137, 
η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση εκ των 
υστέρων αξιολόγηση του αντικτύπου του 
παρόντος κανονισμού.  Η αξιολόγηση 
αντικτύπου αναλύει την κατάσταση 
προόδου της εκτέλεσης του παρόντος 
κανονισμού, συγκρίνει τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα με τα προσδοκώμενα και 
αποτιμά τον αντίκτυπο του παρόντος 
κανονισμού στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και του ανταγωνισμού σε αυτήν.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει την εκ των 
υστέρων αξιολόγηση αντικτύπου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στις [έκτο έτος από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος κανονισμού] το 
αργότερο. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
που θεωρείται απαραίτητη βάσει της εκ 
των υστέρων αξιολόγησης αντικτύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 823 της πρώτης ανάγνωσης. 

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ρυθμιστικού συστήματος που θεσπίζει το REACH, είναι 
αναγκαίο να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν τα πρώτα έτη της εφαρμογής με 
σκοπό να ελεγχθεί εάν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι και εάν όχι, να γίνουν 
οι απαραίτητες προσαρμογές.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 319
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Μέχρι τις …* η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει επανεξέταση προκειμένου 
να αξιολογήσει εάν και κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκτείνει την υποχρέωση 
διενέργειας αξιολόγησης χημικής ασφάλειας 
και τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
καταχώριση αλλά παρασκευάζονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες κάτω των 10 
τόνων ετησίως. Με βάση την εν λόγω 
επανεξέταση, η Επιτροπή δύναται, εφόσον 
συντρέχει λόγος, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις για να επεκτείνει αυτή την 
υποχρέωση.

1. Μέχρι τις …* η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει επανεξέταση προκειμένου 
να αξιολογήσει εάν και κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκτείνει την υποχρέωση 
διενέργειας αξιολόγησης χημικής ασφάλειας 
και τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση. Με βάση την εν 
λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή δύναται, 
εφόσον συντρέχει λόγος, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για να επεκτείνει 
αυτή την υποχρέωση.

* Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

* Έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

(Τροπολογία 312 – πρώτη ανάγνωση)

(Συνδέεται με το άρθρο 14, παράγραφος 1 και η τροπολογία κατετέθη από τους ίδιους 
συντάκτες)

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της έκθεσης χημικής ασφάλειας πρέπει να διενεργείται μετά από 6 χρόνια, με 
την εμπειρία από τις δύο πρώτες φάσεις καταχώρισης. Αν η έκθεση χημικής ασφάλειας καταστεί 
υποχρεωτική για όλες τις ουσίες με ποσότητα άνω του ενός τόνου, και όχι μόνο για αυτές με 
άνω των 10 τόνων, όπως προτείνεται στην τροπολογία των ιδίων συντακτών στο άρθρο 14(1), 
δεν υπάρχει λόγος στο παρόν άρθρο να υπάρξει μνεία σε ουσίες μικρής ποσότητας. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 320
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει
νομοθετικές προτάσεις μόλις βρεθεί κάποιος 
πρακτικός και οικονομικά αποδοτικός 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις μόλις βρεθεί κάποιος πρακτικός 
και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την 
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τρόπος για την επιλογή των πολυμερών που 
θα καταχωρούνται βάσει έγκυρων τεχνικών 
και επιστημονικών κριτηρίων και αφού 
δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με τα εξής:

επιλογή των πολυμερών που θα 
καταχωρούνται και θα αξιολογούνται βάσει 
έγκυρων τεχνικών και επιστημονικών 
κριτηρίων, το αργότερο 6 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, 
και αφού δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θέτει χρονικό όριο στην Επιτροπή για την υποβολή πρακτικού και 
αποδοτικού από απόψεως κόστους τρόπου για την επιλογή των πολυμερών για καταχώριση και 
αξιολόγηση. Επανακατατίθεται η τροπολογία 313 του ΕΚ. 

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 321
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει
νομοθετικές προτάσεις μόλις βρεθεί κάποιος 
πρακτικός και οικονομικά αποδοτικός 
τρόπος για την επιλογή των πολυμερών που 
θα καταχωρούνται βάσει έγκυρων τεχνικών 
και επιστημονικών κριτηρίων και αφού 
δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με τα εξής:

2. Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις μόλις βρεθεί κάποιος πρακτικός 
και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την 
επιλογή των πολυμερών που θα 
καταχωρούνται βάσει έγκυρων τεχνικών και 
επιστημονικών κριτηρίων, το αργότερο 6 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού, και αφού δημοσιευθεί έκθεση 
σχετικά με τα εξής:

Or. en

(Τροπολογία 313 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής το αν και πότε θα υποβάλει 
πρόταση για την καταχώριση των πολυμερών. Αυτή η καταχώριση πρέπει να προβλέπεται στο 
σχέδιο κειμένου που θα υποβληθεί για διαβούλευση μέσω Διαδικτύου. Πρέπει να τεθεί χρονικό 
όριο ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη πρακτικού και αποδοτικού από απόψεως κόστους 
τρόπου για την επιλογή της καταχώρισης των πολυμερών. 
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Τροπολογία 322
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 
αποκτάται από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει επανεξέταση των 
απαιτήσεων που αφορούν την καταχώριση 
ουσιών, οι οποίες παρασκευάζονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και 
άνω αλλά κάτω των 10 τόνων ετησίως, ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα. Με βάση την 
εν λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις με σκοπό 
να τροποποιήσει τις απαιτήσεις 
πληροφοριών για ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες του 1 τόνου ή άνω και κάτω 
των 10 τόνων ετησίως ανά παρασκευαστή 
ή εισαγωγέα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις, παραδείγματος χάριν 
σε σχέση με τις εναλλακτικές δοκιμές και με 
τις (ποσοτικές) σχέσεις δομής-
δραστικότητας ((Q)SAR).

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 
αποκομίζεται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
επανεξέταση των απαιτήσεων πληροφοριών 
που αφορούν την καταχώριση ουσιών. Με 
βάση την εν λόγω αναθεώρηση η Επιτροπή 
έχει τη δυνατότητα, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
να τροποποιήσει τις απαιτήσεις 
πληροφοριών που ορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII, με σκοπό να 
ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις, 
ιδίως, για παράδειγμα σε σχέση με τις 
εναλλακτικές δοκιμές και με τις ποσοτικές 
σχέσεις δομής-δραστικότητας ((Q)SAR).

Or. en

(Τροπολογία 314 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση των απαιτήσεων πληροφοριών πρέπει να αφορά όλα τα παραρτήματα, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις εναλλακτικές 
δοκιμές. (Lucas & άλλοι)

Η απλούστευση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις για πληροφόρηση λαμβάνουν 
υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις δοκιμές και τις ποσοτικές σχέσεις δομής-
δραστικότητας ((Q)SAR). (Davies)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 323
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση 4. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση 
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των Παραρτημάτων Ι, ΙV και V μέχρι τις …, 
με σκοπό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την 
υποβολή προτάσεων τροποποίησής τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

των Παραρτημάτων ΙV και V μέχρι τις …, 
με σκοπό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την 
υποβολή προτάσεων τροποποίησής τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 59(2). Απαλείφει την αναφορά στην αναθεώρηση 
του Παραρτήματος Ι που εισήγαγε το Συμβούλιο σε σχέση με την ανάπτυξη μεθόδων για τη 
θέσπιση ανωτάτων ορίων για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες.
Προβαίνει σε ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας απόφασης για την 
επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας «κανονιστικής 
επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα είναι μέτρα 
γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του σχεδίου 
νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 324
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση 
των Παραρτημάτων Ι, ΙV και V μέχρι τις …, 
με σκοπό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την 
υποβολή προτάσεων τροποποίησής τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση 
των Παραρτημάτων ΙV και V μέχρι τις …, 
με σκοπό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την 
υποβολή προτάσεων τροποποίησής τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέονται με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 52 (a).

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 325
ΑΡΘΡΟ 137, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (Α) (νέα)

 4α. Μέχρι τις …* η Επιτροπή διενεργεί 
αναθεώρηση του κατωφλίου του 1 τόνου 
ετησίως ανά παραγωγό ή εισαγωγέα για 
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την καταχώριση και τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 12 
για τα νανοσωματίδια. Με βάση την εν 
λόγω αναθεώρηση, η Επιτροπή υποβάλλει 
τις δέουσες νομοθετικές προτάσεις για την 
τροποποίηση τους ποσοτικού κατωφλίου 
και τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα 
νανοσωματίδια, ώστε να διασφαλίσει 
επαρκή αξιολόγηση κινδύνου και, όπου 
κριθεί αναγκαίο, μειώσεις του κινδύνου 
ούτως ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος όσον αφορά 
τα νανοσωματίδια.
* 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού.

Or. en

(Νέα τροπολογία – άρθρο 62(2)(δ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της 
SCENIHR της 10ης Μαρτίου 2006).

Αιτιολόγηση

Τα σημαντικότερα κενά στη γνώση όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου των 
νανοσωματιδίων, όπως αναφέρει και η SCENIHR, καθώς και τα συμπεράσματά τους που 
αναφέρονται στην ανάγκη τροποποίησης των υφισταμένων μεθόδων, επισημαίνουν την 
επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης των διατάξεων του REACH ώστε να διασφαλιστεί επαρκής 
αξιολόγηση του κινδύνου και, όπου είναι αναγκαίο, μείωση του κινδύνου, όσον αφορά τα 
παραγόμενα νανοσωματίδια.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 326
ΑΡΘΡΟ 139

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ 
καταργείται. 

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ 
καταργείται. Η οδηγία 1999/45/ΕΚ θα 
τροποποιηθεί για να διασφαλισθεί ότι οι 
καταναλωτές λαμβάνουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για απολύτως ασφαλή 
χρήση των ουσιών και των 
παρασκευασμάτων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και σύντονου συστήματος επικοινωνίας που θα βασίζεται στον 
κίνδυνο, θα παράσχει στους καταναλωτές τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζονται 
ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των ουσιών και των παρασκευασμάτων με πλήρη ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 327
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 0, ΣΗΜΕΙΟ 0.3

0.3. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ενός 
παρασκευαστή καλύπτει την παρασκευή 
μιας ουσίας και όλες τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
ενός εισαγωγέα καλύπτει όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις. Η αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας εξετάζει τη χρήση της 
ουσίας υπό καθαρή μορφή 
(συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων 
προσμείξεων και των προσθέτων), σε 
παρασκεύασμα και σε προϊόν, όπως 
καθορίζεται από τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις. Η αξιολόγηση εξετάζει όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής της ουσίας που 
προκύπτουν από την παρασκευή και τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις.  Η αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας βασίζεται σε σύγκριση 
των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων μιας 
ουσίας με τις επιπτώσεις από τη γνωστή ή 
την ευλόγως προβλέψιμη έκθεση του
ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντος στη 
συγκεκριμένη ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
εφαρμοζόμενα και τα συνιστώμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου και τις συνθήκες 
λειτουργίας.

0.3 Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας 
αφορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τον 1 τόννο 
ετησίως. Εξετάζει τη χρήση της ουσίας υπό 
καθαρή μορφή (μαζί με τις βασικές 
προσμείξεις και τα πρόσθετα) σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν. Η αξιολόγηση 
εξετάζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της 
ουσίας, όπως καθορίζονται από τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις. Η αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας βασίζεται σε σύγκριση 
των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων μιας 
ουσίας με τις επιπτώσεις από τη γνωστή ή 
την ευλόγως προβλέψιμη έκθεση του 
ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντος στη 
συγκεκριμένη ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
εφαρμοζόμενα και τα συνιστώμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου και τις συνθήκες 
λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 831 της πρώτης ανάγνωσης. 

Βελτιώνει την πρακτική λειτουργία καθιερώνοντας ποσοτικό όριο για τη διενέργεια 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Καθιστά το Παράρτημα Ι συνεκτικό με το άρθρο 36, 
παράγραφος 4γ.
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Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 328
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.4.1

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 2, καθορίζονται το ή τα 
DNEL(s) για την ουσία, στα οποία 
αντικατοπτρίζονται η ή οι πιθανές οδοί, 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης.  Για 
ορισμένες παραμέτρους, και ιδίως τη 
μεταλλαξιογένεση και την καρκινογένεση, 
οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να μην 
επαρκούν για τον καθορισμό κατώτατου 
ορίου και, άρα, DNEL.  Εάν αιτιολογείται 
από το (τα) σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο 
DNEL μπορεί να αρκεί.  Ωστόσο, 
λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων 
πληροφοριών και του ή των σεναρίων 
έκθεσης του σημείου 9 της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας, ενδέχεται να πρέπει να 
προσδιορισθεί διαφορετικό DNEL για κάθε 
σχετική ομάδα του ανθρώπινου πληθυσμού 
(π.χ. εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα 
που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω 
του περιβάλλοντος) και πιθανόν για 
ορισμένες ευαίσθητες υποομάδες (π.χ. 
παιδιά, έγκυοι) και για διαφορετικές οδούς 
έκθεσης.   Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην 
οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η 
επιλογή των πληροφοριών που 
χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL.  Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης μαζί. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL, 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:  

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το ή 
τα παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς 
επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Για 
ορισμένες παραμέτρους, και ιδίως τη 
μεταλλαξιογένεση και την καρκινογένεση, 
οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να μην 
επαρκούν για τον καθορισμό κατώτατου 
ορίου και, άρα, DNEL.  Εάν αιτιολογείται 
από το (τα) σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο 
DNEL μπορεί να αρκεί. Ωστόσο, 
λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων 
δεδομένων και του (των) σεναρίου (-ων) 
έκθεσης του σημείου 5 της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας, μπορεί να είναι αναγκαίο να 
προσδιοριστεί διαφορετικό DNEL για κάθε 
σχετική ομάδα του ανθρώπινου πληθυσμού 
(π.χ. εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα 
που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω 
του περιβάλλοντος) και για ευαίσθητους
πληθυσμούς και για διαφορετικές οδούς 
έκθεσης. Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην 
οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η 
επιλογή των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL.  Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης μαζί. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, από τη μεταβλητότητα των 
πειραματικών πληροφοριών και από τις 
διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ειδών, 

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, από τη μεταβλητότητα των 
πειραματικών πληροφοριών και από τις 
διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ειδών, 
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όσο και εντός κάθε είδους,  όσο και εντός κάθε είδους,
(ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

(ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

(iii) η ευαισθησία του ανθρώπινου 
(υπο)πληθυσμού για τον οποίον ισχύουν οι 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές πληροφορίες 
σχετικά με την έκθεση.

(iii) ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο 
εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση·

(iii α) τα ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία των 
ευαίσθητων πληθυσμών·
(iii β) οιαδήποτε ένδειξη ασυνήθων 
αποτελεσμάτων, ιδίως οσάκις ο τρόπος 
δράσεως παραμένει άγνωστος ή τυγχάνει 
ελλιπούς χαρακτηρισμού·
(iii γ) δυνατή από κοινού έκθεση σε άλλα 
χημικά προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες προέρχονται από την περιγεννητική φάση. Κατά συνέπεια, οι ευάλωτες 
ομάδες πρέπει να περιληφθούν ούτως ώστε τα καθορισμένα επίπεδα ασφαλείας να ισχύουν για 
την προστασία των μελλοντικών γενεών. Επανεισάγεται η τροπολογία 320 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 329
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.4.1

Βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργειών 1 
έως 2, καθορίζονται το ή τα DNEL(s) για 
την ουσία, στα οποία αντικατοπτρίζονται η 
ή οι πιθανές οδοί, διάρκεια και συχνότητα 
της έκθεσης. Για ορισμένες παραμέτρους, 
και ιδίως τη μεταλλαξιογένεση και την 
καρκινογένεση, οι διαθέσιμες πληροφορίες 
ενδέχεται να μην επαρκούν για τον 
καθορισμό κατώτατου ορίου και, άρα, 
DNEL. Εάν αιτιολογείται από το (τα) 
σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο DNEL 
μπορεί να αρκεί. Ωστόσο, λαμβανομένων 
υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών και 
του ή των σεναρίων έκθεσης του σημείου 9 

Βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργειών 1 
έως 2, καθορίζονται το ή τα DNEL(s) για 
την ουσία, στα οποία αντικατοπτρίζονται η 
ή οι πιθανές οδοί, διάρκεια και συχνότητα 
της έκθεσης. Για ορισμένες παραμέτρους, 
και ιδίως τη μεταλλαξιογένεση και την 
καρκινογένεση, οι διαθέσιμες πληροφορίες 
ενδέχεται να μην επαρκούν για τον 
καθορισμό κατώτατου ορίου και, άρα, 
DNEL. Εάν αιτιολογείται από το (τα) 
σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο DNEL 
μπορεί να αρκεί. Ωστόσο, λαμβανομένων 
υπόψη των διαθέσιμων δεδομένων και του 
(των) σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημείου 9 
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της έκθεσης χημικής ασφάλειας, ενδέχεται 
να πρέπει να προσδιορισθεί διαφορετικό 
DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, 
καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και πιθανόν για ορισμένες
ευαίσθητες υποομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυοι)
και για διαφορετικές οδούς έκθεσης. Δίνεται 
πλήρης αιτιολόγηση στην οποία 
προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η επιλογή 
των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, η 
οδός έκθεσης (στοματική, δερματική, 
αναπνευστική), καθώς και η διάρκεια και η 
συχνότητα της έκθεσης στην ουσία για την 
οποία ισχύει το DNEL.  Εάν είναι πιθανόν 
να υπάρχουν περισσότερες από μία οδοί 
έκθεσης, προσδιορίζεται ένα DNEL για 
κάθε οδό έκθεσης και για όλες τις οδούς 
έκθεσης μαζί. Κατά τον προσδιορισμό του 
DNEL, λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, 
οι ακόλουθοι παράγοντες:

της έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να 
είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί 
διαφορετικό DNEL για κάθε σχετική ομάδα 
του ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. 
εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα που 
είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και για ευαίσθητους
πληθυσμούς και για διαφορετικές οδούς 
έκθεσης. Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην 
οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η 
επιλογή των πληροφοριών που 
χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL.  Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης μαζί. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL, 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, από τη μεταβλητότητα των 
πειραματικών πληροφοριών και από τις 
διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ειδών, 
όσο και εντός κάθε είδους,

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, από τη μεταβλητότητα των 
πειραματικών πληροφοριών και από τις 
διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ειδών, 
όσο και εντός κάθε είδους,

(ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

(ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

(iii) η ευαισθησία του ανθρώπινου 
(υπο)πληθυσμού για τον οποίον ισχύουν οι 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές πληροφορίες 
σχετικά με την έκθεση.

(iii) η ευαισθησία του ανθρώπινου 
(υπο)πληθυσμού για τον οποίον ισχύουν οι 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές πληροφορίες 
σχετικά με την έκθεση, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα 
ευαίσθητων σημείων των ευαίσθητων 
πληθυσμών.
(iii α) οιαδήποτε ένδειξη ασυνήθων 
αποτελεσμάτων, ιδίως οσάκις ο τρόπος 
δράσεως παραμένει άγνωστος ή τυγχάνει 
ελλιπούς χαρακτηρισμού·
(iii β) δυνατή από κοινού έκθεση σε άλλα 
χημικά προϊόντα·

Or. en
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(Τροπολογία 320 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες προέρχονται από την περιγεννητική φάση. Κατά συνέπεια, οι ευάλωτες 
ομάδες πρέπει να περιληφθούν ούτως ώστε τα καθορισμένα επίπεδα ασφαλείας να ισχύουν για 
την προστασία των μελλοντικών γενεών. 

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 330
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.0, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Κατά την 
αξιολόγηση, εξετάζονται όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής της ουσίας που προκύπτουν 
από την παρασκευή και τις εντοπιζόμενες 
χρήσεις και καλύπτεται κάθε μορφή 
έκθεσης που ενδέχεται να σχετίζεται με 
τους κινδύνους που προσδιορίζονται στα 
σημεία 1 έως 4. Η αξιολόγηση της έκθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, 
οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας:

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Κατά την 
αξιολόγηση, εξετάζονται όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής της ουσίας. Η αξιολόγηση της 
έκθεσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο 
ενέργειες, οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς 
στην έκθεση χημικής ασφάλειας:

Or. en

Νέα τροπολογία – άρθρο 62(2)(γ)

Αιτιολόγηση

Ενώ η συμπληρωματική αναφορά από το Συμβούλιο στον κύκλο ζωής είναι ευπρόσδεκτη, δεν 
έχει νόημα να μιλάμε για κύκλο ζωής που προκύπτει από την παρασκευή και τις χρήσεις 
καθόσον αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κύκλου ζωής που χρήζουν επίσης μελέτης.

Η σύνδεση της αξιολόγησης της έκθεσης με τους εντοπισμένους κινδύνους οδήγησε σε πολλές 
αμφιλεγόμενες ερμηνείες. Μπορεί να περιορίσει δραστικά το πεδίο της αξιολόγησης του 
κινδύνου. Δεν πρέ΄πει να δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά το πεδίο της αξιολόγησης του 
κινδύνου. 
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 331
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.0, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Κατά την 
αξιολόγηση, εξετάζονται όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής της ουσίας που προκύπτουν 
από την παρασκευή και τις εντοπιζόμενες 
χρήσεις και καλύπτεται κάθε μορφή έκθεσης
που ενδέχεται να σχετίζεται με τους 
κινδύνους που προσδιορίζονται στα σημεία 
1 έως 4. Η αξιολόγηση της έκθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, 
οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας:

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση 
εξετάζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της 
ουσίας που προκύπτουν από την παρασκευή 
και τις προσδιοριζόμενες χρήσεις.  Η 
αξιολόγηση της έκθεσης περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δύο ενέργειες, οι οποίες 
προσδιορίζονται σαφώς στην έκθεση 
χημικής ασφάλειας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της αξιολόγησης του κινδύνου που εισήγαγε το Συμβούλιο περιορίζει δραματικά 
τη χρησιμότητά της. 

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 332
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.0, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Κατά την 
αξιολόγηση, εξετάζονται όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής της ουσίας που προκύπτουν 
από την παρασκευή και τις εντοπιζόμενες 
χρήσεις και καλύπτεται κάθε μορφή 
έκθεσης που ενδέχεται να σχετίζεται με 
τους κινδύνους που προσδιορίζονται στα 
σημεία 1 έως 4. Η αξιολόγηση της έκθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, 
οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην 

Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι 
να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο 
άνθρωπος και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση 
εξετάζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της 
ουσίας που προκύπτουν από την 
παρασκευή και τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις. Η αξιολόγηση της έκθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, 
οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας:
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έκθεση χημικής ασφάλειας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη πρόταση που προσέθεσε το Συμβούλιο εντείνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα 
όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου καθώς επιδέχεται πολλές ερμηνείες.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 333
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Α) Α (νέα)

(αα) νανοσωματίδια.

Or. en

Νέα τροπολογία – άρθρο 62(2)(δ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της 
SCENIHR της 10ης Μαρτίου 2006).

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, τα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται συχνά σε πολύ μικρές ποσότητες. 
Δεδομένης όμως της σημαντικής δυνατότητας να έχουν αρνητικές βιολογικές επιδράσεις, ως 
απολύτως ελάχιστο, τα νανοσωματίδια μεταξύ 1 και 10 τόνων πρέπει να θεωρούνται ουσίες 
προτεραιότητας για τις οποίες πρέπει να παρέχεται ολόκληρη η δέσμη πληροφοριών του 
Παραρτήματος VII, εφόσον δεν υφίστανται ειδικές δοκιμές για νανοσωματίδια.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 334
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Β) ΕΔΑΦΙΟ (Ι)

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες έχουν 
διάχυτη χρήση, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
παρασκευάσματα ή ενσωματώνονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα, και

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως τοιαύτες ή σε 
παρασκευάσματα σε παρασκευάσματα για 
καταναλωτική ή επαγγελματική χρήση ή 
ενσωματώνονται σε καταναλωτικά 
προϊόντα, και

Or. en
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(Μέρος της τροπολογίας 388 (παρ. β, πρώτο εδάφιο) – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται βασική ενημέρωση για θέματα ασφαλείας για τις επικίνδυνες ουσίες σε 
ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων με διαδεδομένες ή διάχυτες χρήσεις στον επαγγελματικό 
τομέα.

Τροπολογία: Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund

Τροπολογία 335
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Β) ΕΔΑΦΙΟ (Ι)

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες έχουν 
διάχυτη χρήση, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
παρασκευάσματα ή ενσωματώνονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα, και

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες έχουν 
διάχυτη χρήση, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
παρασκευάσματα, ενσωματώνονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα, ή προορίζονται για 
επαγγελματική χρήση, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συμβιβαστική μεταξύ της διατύπωσης του Συμβουλίου και αυτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τροπολογία 388. Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια, όπως απλές δοκιμές για καρκίνο και ερεθισμό του δέρματος πρέπει επίσης να 
παρέχονται ώστε να προστατεύουν τους εργαζόμενους καθώς και για τις χημικές ουσίες που 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνες.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 336
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Β) ΕΔΑΦΙΟ (Ι)

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες έχουν 
διάχυτη χρήση, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
παρασκευάσματα ή ενσωματώνονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα, και

(i) των οποίων η χρήση συνεπάγεται έκθεση 
του ευρύτερου κοινού ή οι οποίες έχουν 
διάχυτη χρήση, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
παρασκευάσματα ή ενσωματώνονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα, ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για ουσίες μεταξύ 1 και 10 τόνων πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης ουσίες που 
ενέχουν αυξημένο κίνδυνο. 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 337
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, νέες ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (νέο)

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα    αριθ. 
CAS

231-096-4         Σίδηρος                7439-89-6
Ανόργανες ουσίες με μεγάλη διάδοση ή 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους 
κινδύνους τους π.χ. χλωριούχο νάτριο, 
σόδα, ποτάσα, οξείδιο του ασβεστίου, 
χρυσός, άργυρος, αλουμίνιο, μαγνήσιο, 
πυριτικό άλας, γυαλί, περίτηγμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει εν μέρει την τροπολογία 322 της πρώτης ανάγνωσης.

Ο χάλυβας, κυριότερη εφαρμογή του σιδήρου, παράγεται εδώ και 150 χρόνια χωρίς να έχουν 
προκύψει στοιχεία ότι ο σίδηρος αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τοπεριβάλλον. 
Επειδή ο σίδηρος είναι υλικό υψηλής ποσότητας φαίνεται ότι πρέπει να υποβληθεί σε 
σημαντικές δοκιμές βάσει του REACH . Αυτές οι δοκιμές θα συνεπάγοντο τη χρήση μεγάλου 
αριθμού ζώων εργαστηρίου.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 338
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, νέες ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (νέο)

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα    αριθ. CAS

215-138-9   Οξείδιο του Ασβεστίου CaO    
1305-78-8
256-858-3  Ασβεστοξείδιο του Μαγνησίου  50933-69-
2
83897-84-1                                              69227-00-0 

281-192-5
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 273-923-1
Φυσικές ουσίες βοτάνων που συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει εν μέρει την τροπολογία 322 της πρώτης ανάγνωσης.
1 Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Τροπολογία: Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Τροπολογία 339
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, νέες ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (νέο)

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα    αριθ. CAS

215-138-9   Οξείδιο του Ασβεστίου CaO              
1305-78-8
256-858-3  Ασβεστοξείδιο του Μαγνησίου  50933-69-
2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                                69227-00-0

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 322 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει εν μέρει την τροπολογία 322 της πρώτης ανάγνωσης. Η τροπολογία 322 
αναφερόταν σε «Ανόργανες ουσίες με μεγάλη διάδοση ή επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους 
κινδύνους τους» και είχε ως παράδειγμα τόσο το οξείδιο το ασβεστίου όσο και το 
ασβεστοανθρακικό οξείδιο του μαγνησίου  

Οι δύο αυτές ουσίες πληρούν ήδη τα δύο κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2.7(α) της 
κοινής θέσης. 1) υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτά· 2) θεωρείται ότι ενέχουν 
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ελάχιστο κίνδυνο λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 340
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Οι ακόλουθες ουσίες οι οποίες απαντούν 
στη φύση, εάν δεν έχουν τροποποιηθεί 
χημικώς:

7. Ουσίες οι οποίες απαντούν στη φύση, εάν 
δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς και υλικά 
που προκύπτουν από αυτές με 
ορυκτολογικές διεργασίες ή φυσικές 
διεργασίες μετασχηματισμού:

Ορυκτά, μεταλλεύματα, συμπυκνώματα 
μεταλλευμάτων, τσιμέντο κλίνκερ, φυσικό 
αέριο, υγραέριο, συμπύκνωμα φυσικού 
αερίου, αέρια διεργασιών και τα συστατικά 
τους, αργό πετρέλαιο, λιθάνθρακας, 
οπτάνθρακας,

Ορυκτά, μεταλλεύματα, συμπυκνώματα 
μεταλλευμάτων, τσιμέντο κλίνκερ, φυσικό 
αέριο, υγραέριο, συμπύκνωμα φυσικού 
αερίου, αέρια διεργασιών και τα συστατικά 
τους, αργό πετρέλαιο, λιθάνθρακας, 
οπτάνθρακας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει εν μέρει την τροπολογία 255 της Επιτροπής ITRE από την πρώτη ανάγνωση.

Το κείμενο ως έχει στην κοινή θέση από τεχνικής απόψεως είναι εσφαλμένο και η περιγραφή
δεν αντιστοιχεί με τις ιδιότητες των ουσιών που αναφέρονται, καθόσον ορισμένες δεν 
απαντώνται στη φύση (όπως τα αέρια διεργασιών) ενώ άλλα έχουν υποστεί χημική 
τροποποίηση. Με δεδομένο ότι οι προθέσεις του Συμβουλίου συμπίπτουν με αυτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, η τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη 
συμβιβαστικής λύσης με το Συμβούλιο στη διατύπωση, ώστε αυτή να καταστεί τεχνικώς ορθή 
και να αρθεί η ανασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία: Stéphane Le Foll

Τροπολογία 341
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Ουσίες που απαντούν στη φύση και δεν 
αναφέρονται στην παράγραφο 8, εάν δεν 
έχουν τροποποιηθεί χημικώς, εκτός εάν 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης 
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ,

8. Ουσίες που απαντούν στη φύση και δεν 
αναφέρονται στην παράγραφο 8, εάν δεν 
έχουν τροποποιηθεί χημικώς, εκτός εάν 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης 
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ,
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Για τις φυσικές ουσίες που δεν 
εξαιρούνται, τα κριτήρια για την υποβολή 
προς καταχώριση, την πληροφόρηση, τις 
δοκιμές και την αξιολόγηση που 
προβλέπονται στα Παραρτήματα VI έως X, 
πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
αυτών, μέσω σχεδίων εφαρμοστικών 
διατάξεων που θα αναφέρονται 
αποκλειστικά στο θέμα αυτό, τα 
συμπεράσματα των οποίων θα 
περιληφθούν στο παράρτημα XI του 
παρόντος κανονισμού.. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση και η αξιολόγηση θέτουν σοβαρά προβλήματα στις φυσικές ουσίες. Πολλές από 
τις προβλεπόμενες δοκιμές και μεθόδους είναι μη εφαρμόσιμες σε αυτές λόγω της 
πολυπλοκότητας της σύνθεσής τους. Χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία λόγω της χρόνιας 
παρουσίας των ουσιών αυτών στη φύση. Η προβλεπόμενη διαδικασία δεν είναι προσαρμοσμένη 
στην κατάσταση των παραγωγών τους οι οποίοι, γενικώς, είναι μικροί αγρότες παραγωγοί. 
Πρέπει λοιπόν να καθοριστεί μια μέθοδος καταχώρισης και αξιολόγησης προσαρμοσμένη στις 
ουσίες αυτές.

Τροπολογία: Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Frieda Brepoels, 
Anders Wijkman

Τροπολογία 342
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από 
έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες 
με ανάλογη χημική δομή (συγκριτική 
προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από τη 
διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του 
παρόντος Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες 

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από 
έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες 
με ανάλογη χημική δομή (συγκριτική 
προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από τη 
διενέργεια δοκιμών, ο καταχωρίζων οφείλει 
να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα 
για την πλήρωση των απαιτήσεων 
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για τις στρατηγικές δοκιμών. πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, οσάκις τούτο συνεπάγεται 
δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων, και πέραν 
του παρόντος Παραρτήματος, και άλλες 
οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Or. en

(Τροπολογία 329 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης που αποσκοπεί στον περιορισμό των περιττών 
δοκιμών σε ζώα. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 39(1). (Davies)

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 39(1). Για να προληφθούν οι δοκιμές με τη χρήση 
ζώων και να εξοικονομηθεί κόστος για τη βιομηχανία, και ιδίως τις ΜΜΕ,  και επειδή 
δεδομένα από δοκιμές με τη χρήση ζώων πρέπει να παρέχονται μόνον εάν είναι απαραίτητο για 
την αξιολόγηση της ασφάλειας μιας ουσίας, πρέπει επίσης να υποβάλλονται προτάσεις δοκιμών 
όπου περιέχονται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων για την παροχή των πληροφοριών που 
καθορίζονται στο Παράρτημα VIΙ (Lucas & άλλοι + Brepoels & Wijkman)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 343
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  9.1.2

9.1.2. Μελέτη παρεμπόδισης της αύξησης 
σε υδρόβια φυτά (προτιμώνται τα φύκη)

Διαγράφεται.

Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται 
εάν υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες 
που υποδηλώνουν ότι η τοξικότητα στο 
υδάτινο περιβάλλον είναι απίθανη, π.χ. εάν 
η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο νερό ή η 
ουσία είναι απίθανο να διέρχεται μέσω 
βιολογικών μεμβρανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο εισήγαγε μια δοκιμή με άλγη στο Παράρτημα  VII (1-10t)ως συμπληρωματική 
δοκιμή για τον έλεγχο της τοξικότητας μιας ουσίας, το οποίο δεν προβλεπόταν στην πρόταση 
της Επιτροπής ούτε στην έκθεση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.  Η δοκιμή αυτή θα αυξήσει 
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σημαντικά το κόστος των δοκιμών του Παραρτήματος VII (1-10t) (περίπου κατά 5.000 ευρώ), 
χωρίς την αποκόμιση νέων στοιχείων , καθόσον προβλέπεται ήδη στο Παράρτημα VII (1-10t) 
δοκιμή για την τοξικότητα στο υδάτινιο περιβάλλον με δελφίνια και ψάρια.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies + Frieda Brepoels, 
Anders Wijkman

Τροπολογία 344
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από 
έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες 
με ανάλογη χημική δομή (συγκριτική 
προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από τη 
διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του 
παρόντος Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες 
για τις στρατηγικές δοκιμών.

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από 
έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες 
με ανάλογη χημική δομή (συγκριτική 
προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από τη 
διενέργεια δοκιμών ο καταχωρίζων οφείλει 
να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα 
για την πλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, οσάκις τούτο συνεπάγεται 
δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων και, πέραν 
του παρόντος Παραρτήματος, και άλλες 
οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Or. en

(Τροπολογία 337 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 39(1). Για να προληφθούν οι δοκιμές με τη χρήση 
ζώων και να εξοικονομηθεί κόστος για τη βιομηχανία, και ιδίως τις ΜΜΕ,  και επειδή 
δεδομένα από δοκιμές με τη χρήση ζώων πρέπει να παρέχονται μόνον εάν είναι απαραίτητο για 
την αξιολόγηση της ασφάλειας μιας ουσίας, πρέπει επίσης να υποβάλλονται προτάσεις δοκιμών 
όπου περιέχονται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων για την παροχή των πληροφοριών που 
καθορίζονται στο Παράρτημα VIΙΙ. (Lucas & άλλοι + Brepoels & Wijkman)

Επιτυχής τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης που αποσκοπεί στον περιορισμό των περιττών 
δοκιμών σε ζώα. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 39(1). (Davies)



PE 378.597v01-00 96/108 AM\630161EL.doc

EL

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 345
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ,  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8.4.2 και 6.4.3

8.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών

8.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών ή in vitro μελέτη 
μικροπυρήνων

8.4.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί

8.4.2 Οι μελέτες αυτές (8.4.2 και 8.4.3) 
συνήθως δεν χρειάζεται να διενεργηθούν.

- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 
από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή

- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 
από in vivo δοκιμή ή

- η ουσία είναι γνωστή καρκινογόνος ουσία 
κατηγορίας 1 ή 2 ή μεταλλαξιογόνος ουσία 
κατηγορίας 1, 2 ή 3.

- η ουσία είναι γνωστή καρκινογόνος ουσία 
κατηγορίας 1 ή 2 ή μεταλλαξιογόνος ουσία 
κατηγορίας 1, 2 ή 3, ή ο καταχωρίζων 
εφαρμόζει και, όπου είναι αναγκαίο, 
συνιστά τη λήψη μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου σαν να μην ίσχυε αυτό· ή
- η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, υποδηλώνει 
ότι ο κίνδυνος για την υγεία και το 
περιβάλλον όσον αφορά την έκθεση για τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις, δεν αφορά την 
περίπτωση ή δεν είναι επαρκώς ελεγμένη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα διαχείρισης 
του κινδύνου. Εφαρμόζεται το παράρτημα 
ΧΙ.3.

8.4.3 Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες in 
vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε 
μελέτη γενοτοξικότητας του 
παραρτήματος V ή VI.

8.4.3. Θετικό αποτέλεσμα σε οιαδήποτε 
από τις in vitro μελέτες μεταλλαξιογένεσης 
στο Παράρτημα V ή VI μπορεί να 
επιβεβαιωθεί δια της διεξαγωγής άλλης in 
vitro δοκιμής προς επιβεβαίωση του 
μηχανισμού και/ή της επαναλήψεως της 
μελέτης από κοινού με τη χρήση 
αρμόζοντος εξωγενούς συστήματος 
μεταβολισμού (π.χ. μικρόσωμα ένζυμα του 
ανθρώπου). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 399 της πρώτης ανάγνωσης.
Οι κυταρογενετικές μελέτες μπορούν να αντικατασταθούν από μια αξιόπιστες. Αμφότερες είναι 
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μελέτες που δεν δοκιμάζονται σε ζώα. 
1. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας in vitro μελέτης μικροπυρήνων αντί της in vitro 
κυταρογενετικής μελέτης ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία.
2. Οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίες και λαμβάνοντας 
υπόψη τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.
3. Αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 346
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΗΛΕΣ 2 ΚΑΙ 8.7

Στήλη 1
8.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα

Στήλη 1
8.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα

8.7.1. Έλεγχος για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη, σε ένα είδος 
(ΟΟΣΑ 421 ή 422), εάν, με βάση διαθέσιμες 
πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή, με εκτιμήσεις (Q)SAR ή με in vitro
μεθόδους, δεν αποδεικνύεται ότι η ουσία 
μπορεί να είναι τοξική στην ανάπτυξη.

8.7.1. Μια αρχική αξιολόγηση αυτού του 
τελικού σημείου διάθεσης λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες τοξικολογικές 
πληροφορίες (π.χ. από μια μελέτη 28 ή 90 
ημερών), και ιδίως τις πληροφορίες για 
ουσίες με ανάλογη χημική δομή, με 
εκτιμήσεις (Q)SAR ή με in vitro μεθόδους.

Στήλη 2 Στήλη 2

8.7.1. Η μελέτη αυτή δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί αν
η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή
– η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, ή
- μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση 
του ανθρώπου σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΧΙ, σημείο 3, ή
- υπάρχει μελέτη τοξικότητας για την 
προγεννητική ανάπτυξη (8.7.2 του 
παρόντος Παραρτήματος) ή μελέτη 
τοξικότητας για την αναπαραγωγή σε δύο 
γενεές (8.7.3 του παρόντος 
Παραρτήματος). 

8.7.1 Αν η αρχική αξιολόγηση δείξει ότι 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η ουσία μπορεί να 
έχει τοξική δράση στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη και η εταιρεία δεν 
διενεργεί ούτε συνιστά τα κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου σαν να είχαν 
καταχωριστεί ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2, 
τότε ο καταχωρίζων διενεργεί περαιτέρω 
δοκιμές τοξικότητας στην αναπαραγωγή.
Για τις εν λόγω μελέτες εφαρμόζονται οι 
όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα IX.

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα, εάν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
ως τοξική για την αναπαραγωγή 
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κατηγορίας 1 ή 2:  R60, και τα διαθέσιμα 
δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια 
ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου, δεν 
χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών 
για τη γονιμότητα. Ωστόσο, πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας 
δοκιμής για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή.
Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι προκαλεί 
τοξικότητα στην ανάπτυξη, εάν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
ως τοξική για την αναπαραγωγή 
κατηγορίας 1 ή 2:  R61, και τα διαθέσιμα 
δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια 
ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου, δεν 
χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών 
για την τοξικότητα στην ανάπτυξη. 
Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για 
επιπτώσεις στη γονιμότητα.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για τη δυνατότητα αρνητικών 
επιπτώσεων στη γονιμότητα, αντί της 
μελέτης ελέγχου, ο καταχωρών μπορεί να 
προτείνει είτε μελέτη τοξικότητας για την 
προγεννητική ανάπτυξη (Παράρτημα IΧ, 
8.7.2) είτε μελέτη τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές (Παράρτημα 
IΧ, 8.7.3).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 405 της πρώτης ανάγνωσης. 

Η δοκιμή αυτή απαιτεί υψηλό αριθμό δοκιμών σε ζώα και, συνεπώς, είναι εξαιρετικά 
δαπανηρή. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που παρέχει είναι ανεπαρκή. Συνεπώς, προτείνεται η 
διενέργεια μιας αρχικής αξιολόγησης και αναλόγως των αποτελεσμάτων της, είναι δυνατόν, αν 
χρειαστεί, να διενεργηθούν άλλες πιο αξιόπιστες δοκιμές.
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 347
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΗΛΕΣ 2 ΚΑΙ 8.7.1

Στήλη 1 Στήλη 1

Έλεγχος για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη, σε ένα είδος 
(ΟΟΣΑ 421 ή 422), εάν, με βάση διαθέσιμες 
πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή, με εκτιμήσεις (Q)SAR ή με in vitro
μεθόδους, δεν αποδεικνύεται ότι η ουσία 
μπορεί να είναι τοξική στην ανάπτυξη.

8.7.1  Προγεννητική μελέτη τοξικότητας 
στην ανάπτυξη ενός είδους, η 
καταλληλότερη μέθοδος χορήγησης, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή οδό 
ανθρώπινης έκθεσης (Β.31 του Κανονισμού 
της Επιτροπής για της μεθόδους δοκιμών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 13(2) ή τη 
δοκιμασία 414 του ΟΟΣΑ), η ουσία μπορεί 
να είναι τοξική στην ανάπτυξη αν δεν 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι η ουσία 
μπορεί να είναι τοξική στην ανάπτυξη.

Στήλη 2 Στήλη 2

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για τη δυνατότητα αρνητικών 
επιπτώσεων στη γονιμότητα, αντί της 
μελέτης ελέγχου, ο καταχωρών μπορεί να 
προτείνει είτε μελέτη τοξικότητας για την 
προγεννητική ανάπτυξη (Παράρτημα IΧ, 
8.7.2) είτε μελέτη τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές (Παράρτημα
IΧ, 8.7.3).

Εάν δεν έχει διενεργηθεί μελέτη 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης ή μελέτη 
υποχρόνιας τοξικότητας ή αν οι μελέτες 
αυτές δεν υπεισήλθαν στην ανάλυση των 
αναπαραγωγικών οργάνων, πρέπει να 
εξετάζεται η περίπτωση διενέργειας 
ελέγχου για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη (ΟΟΣΑ TG 421 ή 
422) 
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για τη δυνατότητα αρνητικών 
επιπτώσεων στη γονιμότητα, ο καταχωρών 
μπορεί να προτείνει, αντί της μελέτης 
ελέγχου, μελέτη τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή σε μια γενεά (ΟΟΣΑ 415).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο στο πλαίσιο των σχεδίων εφαρμογής του REACH απεδείχθη ότι ο αριθμός των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για καταχώριση ενδέχεται να υπερβαίνει κατά πολύ τις παλαιότερες 
εκτιμήσεις. Ιδίως στον τομέα της τοξικότητας στην αναπαραγωγή, στην οποία για το REACH  
καταναλώνεται ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% από το σύνολο των ζώων, οι δοκιμές σε ζώα 
θα μπορούσαν να περιοριστούν τουλάχιστον κατά το ήμισυ χωρίς να πληγεί ο όγκος των 
συγκεντρώνονταν.

Στο Παράρτημα VIIΙ η (αμφιλεγόμενη) δοκιμασία ΟΟΣΑ 421, αντικαθίσταται από τη δοκιμασία 



PE 378.597v01-00 100/108 AM\630161EL.doc

EL

ΟΟΣΑ 414. Αυτή θα εξασφαλίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση που έχει 
στα έμβρυα και τη γονιμότητα των θηλαστικών.  Συνδέεται με τις τροπολογίες επί των 
παραρτημάτων ΙΧ και Χ.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 348
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ, ΣΗΜΕΙΟ 8.7, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΕΔΑΦΙΟ 3

- η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής 
δραστηριότητας (δεν υπάρχουν στοιχεία από 
οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή που να 
μαρτυρούν τοξικότητα), μπορεί να 
αποδειχθεί από δεδομένα τοξικοκινητικής 
ότι δεν σημειώνεται συστημική απορρόφηση 
μέσω των σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. οι 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα/αίμα είναι 
χαμηλότερες του ορίου ανίχνευσης με χρήση 
ευαίσθητης μεθόδου και διαπιστώνεται 
απουσία της ουσίας και των μεταβολιτών 
της στα ούρα, τη χολή ή τον εκπνεόμενο 
αέρα) και δεν υπάρχει έκθεση ή σημαντική 
έκθεση του ανθρώπου.

- η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής 
δραστηριότητας (δεν υπάρχουν στοιχεία από 
οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή που να 
μαρτυρούν τοξικότητα), μπορεί να 
αποδειχθεί από δεδομένα τοξικοκινητικής 
ότι δεν σημειώνεται συστημική απορρόφηση 
μέσω των σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. οι 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα/αίμα είναι 
χαμηλότερες του ορίου ανίχνευσης με χρήση 
ευαίσθητης μεθόδου και διαπιστώνεται 
απουσία της ουσίας και των μεταβολιτών 
της στα ούρα, τη χολή ή τον εκπνεόμενο 
αέρα) ή δεν υπάρχει έκθεση ή σημαντική 
έκθεση του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του Παραρτήματος VIII του ιδίου συντάκτη. Στο Παράρτημα ΙΧ, η μελέτη 
των δύο γενεών αντικαθίσταται από αυτή τη δοκιμή μιας γενεάς που ΟΟΣΑ 415, που 
συμπληρώνεται με επί πλέον παραμέτρους που συνήθως καλύπτονται από μελέτη δύο γενεών (L. 
Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Όλες οι σχετικές παράμετροι 
της τοξικότητας στην αναπαραγωγή καλύπτονται, εν προκειμένω, από το πλεονέκτημα του 
περιορισμού του αριθμού των ζώων μέχρι και κατά 50%. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η 
προβλεπόμενη αξία των δοκιμών σε ζώα για την ανθρώπινη εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη. 
Επαρκείς πληροφορίες μπορούν επίσης να συλλεγούν μέσω των προτεινομένων εναλλακτικών 
μεθόδων.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 349
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ, ΣΗΜΕΙΟ 8.7.2, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ

8.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος. Η απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 

8.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος.Η απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 
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διενέργειας μελέτης σε αυτήν ή την 
επόμενη ποσοτική κατηγορία σε δεύτερο 
είδος θα πρέπει να βασίζεται στα 
αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής και σε 
όλα τα διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

διενέργειας μελέτης σε δεύτερο είδος θα 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της 
πρώτης δοκιμής και σε όλα τα διαθέσιμα 
σχετικά δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του Παραρτήματος VIII του ιδίου συντάκτη. Στο Παράρτημα ΙΧ, η μελέτη 
των δύο γενεών αντικαθίσταται από αυτή τη δοκιμή μιας γενεάς που ΟΟΣΑ 415, που 
συμπληρώνεται με επί πλέον παραμέτρους που συνήθως καλύπτονται από μελέτη δύο γενεών (L. 
Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Όλες οι σχετικές παράμετροι 
της τοξικότητας στην αναπαραγωγή καλύπτονται, εν προκειμένω, από το πλεονέκτημα του 
περιορισμού του αριθμού των ζώων μέχρι και κατά 50%. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η 
προβλεπόμενη αξία των δοκιμών σε ζώα για την ανθρώπινη εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη. 
Επαρκείς πληροφορίες μπορούν επίσης να συλλεγούν μέσω των προτεινομένων εναλλακτικών 
μεθόδων.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 350
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX, ΣΗΜΕΙΟ 8.7.3

Στήλη 1 Στήλη 1
Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε δύο 
γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την 
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου, εάν η μελέτη 
των 28 ημερών ή των 90 ημερών μαρτυρεί 
αρνητικές επιπτώσεις στα όργανα 
αναπαραγωγής ή στους αναπαραγωγικούς 
ιστούς.

Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε
μια γενεά, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, 
πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε 
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, εάν η μελέτη των 28 ημερών ή 
των 90 ημερών μαρτυρεί αρνητικές 
επιπτώσεις στα όργανα αναπαραγωγής ή 
στους αναπαραγωγικούς ιστούς.

Στήλη 2 Στήλη 2

8.7.3 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος. Η απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 
διενέργειας μελέτης σε αυτήν ή την επόμενη 
ποσοτική κατηγορία σε δεύτερο είδος θα 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της 
πρώτης δοκιμής και σε όλα τα διαθέσιμα 
σχετικά δεδομένα.

Διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του Παραρτήματος VIII του ιδίου συντάκτη. Στο Παράρτημα ΙΧ, η μελέτη 
των δύο γενεών αντικαθίσταται από αυτή τη δοκιμή μιας γενεάς που ΟΟΣΑ 415, που 
συμπληρώνεται με επί πλέον παραμέτρους που συνήθως καλύπτονται από μελέτη δύο γενεών (L. 
Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Όλες οι σχετικές παράμετροι 
της τοξικότητας στην αναπαραγωγή καλύπτονται, εν προκειμένω, από το πλεονέκτημα του 
περιορισμού του αριθμού των ζώων μέχρι και κατά 50%. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η 
προβλεπόμενη αξία των δοκιμών σε ζώα για την ανθρώπινη εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη. 
Επαρκείς πληροφορίες μπορούν επίσης να συλλεγούν μέσω των προτεινομένων εναλλακτικών 
μεθόδων.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 351
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ, ΣΗΜΕΙΟ 8.7.3, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε 
δύο γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, 
πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε 
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές 
έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του Παραρτήματος IΧ

Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε 
μια γενεά, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, 
πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε 
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου. 

Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση λήψης 
απόφασης για την ανάγκη συμπερίληψης 
στη μελέτη επί πλέον παραμέτρων από τις 
ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να αξιολογηθούν 
μεταγεννητικές επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του Παραρτήματος VIII του ιδίου συντάκτη. Στο Παράρτημα ΙΧ, η μελέτη 
των δύο γενεών αντικαθίσταται από αυτή τη δοκιμή μιας γενεάς που ΟΟΣΑ 415, που 
συμπληρώνεται με επί πλέον παραμέτρους που συνήθως καλύπτονται από μελέτη δύο γενεών (L. 
Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Όλες οι σχετικές παράμετροι 
της τοξικότητας στην αναπαραγωγή καλύπτονται, εν προκειμένω, από το πλεονέκτημα του 
περιορισμού του αριθμού των ζώων μέχρι και κατά 50%. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η 
προβλεπόμενη αξία των δοκιμών σε ζώα για την ανθρώπινη εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη. 
Κατάλληλες πληροφορίες μπορούν επίσης να συλλεγούν μέσω των προτεινομένων 
εναλλακτικών μεθόδων.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, 
Françoise Grossetête

Τροπολογία 352
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ, ΣΗΜΕΙΟ 1.5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (3)Α (ΝΕΑ)

Οι παράμετροι για ταξινόμηση και 
επισήμανση και για αξιολόγηση του 
κινδύνου ουσιών που είναι σύνθετες και 
μεταβλητής συνθέσεως, μπορεί επίσης να 
προσδιορίζονται από δεδομένα σχετικά με 
τις σημαντικές συνιστώσες τους 
χρησιμοποιώντας τις μέγιστες 
συγκεντρώσεις τους στην ουσία. Μετά τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεως με τους 
σχετικούς εμπλεκομένους παράγοντες και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Οργανισμός 
εκδίδει λεπτομερή και επιστημονικώς 
αιτιολογημένη μεθοδολογία εντός διετίας 
από της εγκρίσεως του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 353
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1.5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (3)Α (ΝΕΑ)
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Οι παράμετροι για ταξινόμηση και 
επισήμανση και για αξιολόγηση του 
κινδύνου ουσιών που είναι σύνθετες και 
μεταβλητής συνθέσεως μπορεί επίσης να 
προσδιορίζονται από δεδομένα σχετικά με 
τις σημαντικές συνιστώσες τους 
χρησιμοποιώντας τις μέγιστες 
συγκεντρώσεις τους στην ουσία. Μετά τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεως με τους 
εμπλεκομένους παράγοντες και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη ο Οργανισμός εκδίδει 
λεπτομερή και επιστημονικώς 
αιτιολογημένη μεθοδολογία για τη 
συγκρότηση ομάδων ουσιών εντός 
πενταετίας από της εγκρίσεως του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την τροπολογία 966 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση αλλά δίνει στον 
Οργανισμό παρατεταμένο χρονικό περιθώριο για την καθιέρωση μεθοδολογίας για την 
αντιμετώπιση των πολύπλοκων ουσιών. Οι πολύπλοκες ουσίες ποικίλλουν όσον αφορά την 
ακριβή σύνθεσή τους. Συνεπώς, δικαιολογείται η ειδική μεταχείριση κατά την καταχώριση. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 354
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ, ΣΗΜΕΙΟ 3

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με το Παράρτημα 
VIII, σημεία 8.6 και 8.7 και τα 
Παραρτήματα ΙΧ και Χ μπορούν να 
παραλείπονται, με βάση το ή τα σενάρια 
έκθεσης που αναπτύσσονται στην έκθεση 
χημικής ασφάλειας.

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με τα 
παραρτήματα IX και X και, όπου ορίζεται, 
στο παράρτημα VIΙΙ, μπορούν να
παραλειφθούν, με βάση τα σενάριο ή τα 
σενάρια έκθεσης που αναπτύσσονται στην 
έκθεση χημικής ασφάλειας.

3.2. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση. Η 
αιτιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση της έκθεσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, σημείο 5, και να είναι 
σύμφωνη με τα κριτήρια που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το σημείο 3.3, οι δε 
συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης πρέπει να 
κοινοποιούνται σε όλη την αλυσίδα 

3.2 Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται επαρκής 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
(i) των τύπων περιβαλλοντικών 

συστημάτων·
(ii) των πληθυσμών ανθρώπων που 

εκτίθενται·
(iii) των μέτρων διαχειρίσεως του 

κινδύνου·
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εφοδιασμού χημικών προϊόντων σύμφωνα 
με τα άρθρα 31 ή 32.

(iv) των οδών έκθεσης
(v) της διάρκεια και συχνότητας της 

εκθέσεως
(vi) της προστασίας των ζωών ζώων.
Η αιτιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση της έκθεσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, σημείο 5, και να είναι 
σύμφωνη με τα κριτήρια που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το σημείο 3.3, οι δε 
συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης πρέπει να 
κοινοποιούνται σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού χημικών προϊόντων σύμφωνα 
με τα άρθρα 31 ή 32.

3.3. Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια περί του 
τι συνιστά επαρκή αιτιολόγηση δυνάμει του 
σημείου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3, μέχρι τις ……

3.3 Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια περί του 
τι συνιστά επαρκή αιτιολόγηση δυνάμει του 
σημείου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3, μέχρι τις ….

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 389 της πρώτης ανάγνωσης.

Για να προληφθούν οι δοκιμές σε ζώα και να εξοικονομηθεί κόστος για τη βιομηχανία, ιδίως 
τις ΜΜΕ, οι δοκιμές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες να πληρούν μόνο τις σχετικές απαιτήσεις 
περί πληροφόρησης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η άρση των 
απαιτήσεων διενέργειας δοκιμών όπου δεν υπάρχει σχετική έκθεση.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 355
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ, ΣΗΜΕΙΟ 3.3

3.3 Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια περί του 
τι συνιστά επαρκή αιτιολόγηση δυνάμει του 
σημείου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3, μέχρι τις ….

3.3 Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια περί του 
τι συνιστά επαρκή αιτιολόγηση δυνάμει του 
σημείου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 132, παράγραφος 3α, μέχρι τις ….

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
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είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 356
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2

1. Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι 
να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχει η 
ουσία ή οι ουσίες που χρησιμοποιούν και να 
τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
ελέγχονται επαρκώς κατά τη χρήση που 
κάνουν οι ίδιοι και η οποία δεν καλύπτεται 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
τους έχει παρασχεθεί και ότι άλλοι χρήστες 
που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους 
της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να 
ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνους. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον 
κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που 
την παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος 
χρήστης για δικές του χρήσεις και για τις 
προσδιοριζόμενες από αυτόν χρήσεις στη 
συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η 
αξιολόγηση εξετάζει τη χρήση της ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν. 

1. Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι 
να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχει η 
ουσία ή οι ουσίες που χρησιμοποιούν και να 
τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
ελέγχονται επαρκώς κατά τη χρήση που 
κάνουν οι ίδιοι και η οποία δεν καλύπτεται 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
τους έχει παρασχεθεί και ότι άλλοι χρήστες 
που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους 
της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να 
ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνους. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον 
κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που 
την παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος 
χρήστης για δικές του χρήσεις και για τις 
προσδιοριζόμενες από αυτόν χρήσεις σε 
ποσότητες 1 τόννου και άνω ετησίως στη 
συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η 
αξιολόγηση εξετάζει τη χρήση της ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας και την εκπόνηση της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, ο 
μεταγενέστερος χρήστης λαμβάνει υπόψη 
τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
προμηθευτή της χημικής ουσίας σύμφωνα 
με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος 
κανονισμού. Μια αξιολόγηση η οποία έχει 
διενεργηθεί βάσει κοινοτικής νομοθεσίας 
(π.χ. αξιολογήσεις κινδύνου που 
ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93) 
λαμβάνεται υπόψη, όποτε κρίνεται σκόπιμο 
και ενδεδειγμένο, κατά την αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας και αντικατοπτρίζεται 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας και την εκπόνηση της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, ο 
μεταγενέστερος χρήστης λαμβάνει υπόψη 
τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
προμηθευτή της χημικής ουσίας σύμφωνα 
με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος 
κανονισμού.
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στην έκθεση χημικής ασφάλειας. Οι 
αποκλίσεις από τέτοιες αξιολογήσεις 
πρέπει να αιτιολογούνται. Οι αξιολογήσεις 
που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο άλλων 
διεθνών και εθνικών προγραμμάτων 
μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 865 της πρώτης ανάγνωσης. 

Βελτιώνει την πρακτική λειτουργία καθιερώνοντας ποσοτικό όριο για τη διενέργεια 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Καθιστά το Παράρτημα Ι συνεκτικό με το άρθρο 36, 
παράγραφος 4γ. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Τροπολογία 357
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2Α (ΝΕΑ)

Η δοκιμή και αξιολόγηση πολλών ΑΒΤ και 
αΑαΒ υποψηφίων ουσιών, δημιουργούν 
τεχνικές προκλήσεις. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να υπάρξουν τροποποιήσεις των 
τυπικών δοκιμών. Κατά συνέπεια, λόγω 
του ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών 
ενδέχεται να μη συνδέονται άμεσα με τον 
χρόνο υποδιπλασιασμού σε ένα 
περιβαλλοντικό τομέα ή BCF, για τον 
καθορισμό των προς πλήρωση κριτηρίων 
χρειάζεται να υπάρξει κρίση 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
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the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 358
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII, ΣΗΜΕΙΟ 18, ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 
0,0005 % κατά βάρος, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
όπου αυτές οι ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές είναι ενσωματωμένοι σε 
συσκευές. Οι ηλεκτρικές στήλες τύπου 
«κουμπί» ή οι ηλεκτρικές στήλες που 
αποτελούνται από στοιχεία τύπου «κουμπί» 
των οποίων η περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο δεν υπερβαίνει το 2 % κατά 
βάρος εξαιρούνται από την απαγόρευση 
αυτή.

Διαγράφεται

Or. de

Justification

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batterierichtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, 
dass Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter 
Art. 18 des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die 
Verbotsausnahme ist identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer 
Annahme und Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und 
Rat gerechnet wird. Eine weitere Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. 
Außerdem ist die Regelung des geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie 
sachlich adäquat zugeordnet.


